Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en
hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse
för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare
efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel
och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för
bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs
av unga ledare inom den svenska kristenheten.
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”En bra guide tar dig till platser du inte hittat till annars och hjälper dig att
upptäcka detaljer som det är lätt att gå förbi. Victoria Vasquez ger en utmärkt sådan guide som lotsar oss genom några av Paulus brev. Genom ett
lockande berättande väcks en längtan efter att veta mer, förstå samband
och leva sig in i texten. Frågorna efter varje kapitel skapar utrymme för
reflektion och eftertanke som gör att ordet blir både lära och liv.”

FÖRSTA OCH ANDRA TIMOTHEOSBREVET OCH TITUSBREVET

VICTORIA VASQUEZ

EN GUIDE TILL

”LÄRA OCH LIV – TVÅ SIDOR AV SAMMA
MYNT, OMÖJLIGA ATT SEPARERA. I
PASTORALBREVEN UTARBETAS HUR
DETTA FÖRHÅLLNINGSSÄTT SER UT OCH
PÅVERKAR DE TROENDES LIV.”

Victoria Vasquez (född 1992) är bibellärare och
doktorand i Nya testamentets exegetik vid
Uppsala universitet.
Bibeln idag vill medverka till att varje kristen lever
i en växande, personlig relation till Gud genom
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att lära känna och följa Kristus.
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FÖRORD
Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker.
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.
Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det låga
försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelguiden till
församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibelbok i ett
antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att skapa ett
bredare engagemang.
Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika gruppkonstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis ett
attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett omfattande frågematerial.
Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till
kristna i vårt land.

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN

FÖRORD
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TIPS FÖR GRUPPER
•

Man får ut mest av samlingen om alla har läst den aktuella
bibeltexten och motsvarande kapitel i Bibelguiden i förväg, och har
med sig reflektioner till träffen.

•

Skifta gärna diskussionsledare från gång till gång. Genom denna
variation skapas en god dynamik i gruppen.

•

Börja varje samling med bön. Be Gud om hjälp att förstå vad han vill
säga i texten och hur ni kan tillämpa det i era liv.

•

Läs igenom det aktuella bibelavsnittet högt i gruppen. Läsningen kan
med fördel delas upp för att så många som möjligt ska bli delaktiga.

•

Se till att alla får komma till tals. Man kan inleda med en runda
där alla får säga något om texten innan man börjar med kapitlets
frågor. Exempelvis kan var och en sätta ut ett utropstecken och ett
frågetecken i bibeltexten, och därigenom har alla något att dela.

•

Skriv ner det som kommer fram i diskussionen. Chansen ökar då att
man i efterhand minns det som har sagts och tar fasta på det.

10

BIBELGUIDEN
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1 TIM 1:1–11

UNDERVISNINGENS MÅL

En av de saker som ledde till den protestantiska reformationen med
Martin Luther i spetsen, var Luthers reaktion på vad han ansåg var ett
missbruk av lagen och dess funktion. Luther ansåg att de kristna ledarna
hade blandat ihop vad Gud å ena sidan kräver i sin lag, och vad han å
andra sidan ger i evangeliet. I Paulus brev till Timotheos reagerar även
Paulus på att man missbrukat lagen, Toran, i församlingen i Efesos. Här
handlar det om att man har plockat ut lagen från sitt sammanhang och
funktion i Guds frälsningsplan, och istället utnyttjat den för sin egen
agenda. Detta har i sin tur resulterat i allt annat än ett rent hjärta, gott
uppsåt och uppriktig tro, v 5, och Timotheos uppdrag är att åtgärda detta.
Det märks att Paulus är angelägen eftersom introduktionen saknar den
tacksägelse som han vanligtvis inleder sina brev med. Paulus inleder istället
brevet på ett kort men kärnfullt sätt innan han går rakt på sitt ärende,
nämligen att personer i Efesos undervisar avvikande läror. Det är därför
av största vikt att Timotheos är kvar i församlingen för att räta upp det
som gått snett. Även om vi inte får en exakt presentation av innehållet i de
avvikande lärorna indikerar Paulus att de bland annat kännetecknas av att
man använder sig av GT på ett spekulativt sätt, v 4, samt att man har ett
särskilt intresse för den judiska lagen, v 6–11. I takt med att vi fortsätter
att läsa Första och Andra Timotheosbrevet kommer vi se att de också
nedvärderar den materiella världen, så kallad ”asketism”, har en särskild
tolkning av skapelseberättelsen samt tror att den slutgiltiga uppståndelsen
redan skett.
Problemet är att slutsatserna man drar inte stämmer överens
med evangelium, det som Paulus kallar för den sunda läran, v 10.
Dessa avvikande läror har också fått förödande konsekvenser för
församlingsmedlemmarnas agerande gentemot varandra. Det har lett till
diskussioner och, som vi kommer att se även konflikter, vrede, dominans
och kärlekslöshet. Även idag kan vi kristna hamna i diket där vi fokuserar
på vem som har rätt eller fel i vissa tolkningsfrågor och gör dessa till
lackmustest för att avgöra vem som verkligen är en ”riktig kristen”.
32
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Det enda det leder till är diskussion och tomt prat istället för en verklig
förändring i människors liv.
Timotheos huvuduppdrag är att förmana och undervisa, men inte
enbart att förmedla kunskap. Paulus är angelägen om att undervisningen
ska förvandla församlingsmedlemmarnas liv, från insidan och ut. Huruvida undervisningen genererar sann förändring i människors liv är för
Paulus ett tecken på att läran är sund. Kristen undervisning bör inte bara
vara ett förmedlande av information – det måste också ha en riktning och
en effekt. All förmaning och undervisning ska leda till en rätt förståelse
om vem Gud är, till tro och omvändelse, som i sin tur genererar kärlek till
Gud och till vår nästa, v 5.
Denna förändring är inget lagen i sig kan åstadkomma, vilket är
anledningen till att Paulus går hårt mot de personer som vill lära ut lagen,
v 7. Paulus kritiserar dem för att de missbrukar lagen när de använder den
för ohälsosamma spekulationer och meningslöst prat. Så fort vi börjar
använda Guds ord utifrån vår egen agenda och för våra egna mål, är vi ute
på hal is. Med listan i v 9–10 vill Paulus visa lagens egentliga funktion.
Med en ordlek säger han att lagen ska brukas ”lagligt” – det vill säga
inom sitt syfte och på det sätt den är tänkt att användas.
Och hur menar då Paulus att lagen ska användas? Vers 9–10 är en
parafras, en sorts omskrivning, av de tio budorden. Den första delen i
v 9 med de tre dubbletterna (de utan lag och ordning, gudlösa och syndare,
hädare och förnekare) sammanfattar även vilka sorts personer lagen
främst riktar sig till. Lagens goda funktion innebär att den uttrycker
Guds goda vilja med skapelsen, och att den därmed får oss att inse vårt
behov av en räddare. Och som Paulus sedan kommer till i v 11–20 är det
här evangeliet om Kristus kliver in. Paulus vill att Guds undervisning,
komprimerad i de tio budorden, ska användas på rätt sätt så att den
verkligen kommunicerar Guds vilja, istället för att fördunklas så att den i
slutändan uttrycker någon annans vilja.
Timotheos uppdrag är att ge undervisning som formar en uppriktig
tro och vänder människors hjärtan till Gud. Detta kan bara komma från
evangeliet som ger oss insikt om, och erfarenhet av, Guds stora nåd och
FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET 1:1–11

210801_TimTit_02.indd 33

33

2021-10-30 23:21

barmhärtighet, vilket Paulus kommer till i nästa avsnitt. Mötet med Guds
generositet och välvilja förvandlar oss från insidan och ut. Det skapar en
verklig förändring av hjärtats motiv och drivkraft. En sund undervisning
får oss att göra upp med synd, formar och ger en stabil tro och motiverar
oss att agera i enlighet med bekännelsen till Kristus.

FRÅGOR

Vilka instruktioner ger Paulus till Timotheos gällande dem
som undervisar avvikande läror, och på vilket sätt är det de
undervisar avvikande?
Varför tror du att Paulus säger att lagen inte är till för
rättfärdiga, v 9?
Läs Romarbrevet 3:9–23, och fundera över hur Paulus
beskriver lagen. Hur kan det hjälpa oss att förstå Första
Timotheosbrevet 1:7–11?
Paulus lägger stor vikt vid att undervisning och förmaning ska
forma tron och leda till kärlek till Gud och medmänniskor. Har
någon predikan som du hört fått extra stor betydelse i ditt liv?
Vad var det i den som påverkade dig särskilt?

34
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