TIMOTEUS
Familjebakgrund
Timoteus kom från Lystra,
en stad i den södra delen av
det nuvarande Turkiet (Apg
16:1). Hans far var grek och
hans mor judinna. Timoteus
hade vuxit upp i den judiska
tron och han hade
undervisats av sin mor
Eunice och sin mormor Lois.
(2Tim 1:5, 2Tim 3:15).
Timoteus möte med Paulus
Paulus kom till Lystra tillsammans med Barnabas under sin 1:a missionsresa (Apg 14:5-7).
Detta skedde c:a 46 e Kr. Timoteus var troligen omkring 15 år gammal då, eftersom Paulus
kallade honom ”ung” 20 år senare (1Tim 4:12).
Paulus och Barnabas predikade alltså evangeliet i Lystra men judarna från de tidigare besökta
orterna Antiokia och Ikonion förföljde Paulus ända till Lystra. Paulus stenades och alla trodde
att han var död. De troende samlades runt vad man trodde var den avrättade aposteln
(Apg.14:19-20). Förmodligen stod även den unge Timoteus där med sin mor och mormor,
eftersom Paulus säger att han är Timoteus andlige far (1Tim 1:2).
Timoteus följer med på Paulus 2:a missionsresa
När Paulus kom tillbaka till Lystra år 50 e.Kr. på sin andra missionsresa har han Silas med sig
som följeslagare. Men Paulus ville även ha med sig den unge Timoteus på resan. Trots att
Timoteus bara var tonåring var han en respekterad troende i församlingen (Apg 16:1-3).
Timoteus bräckliga natur
Han verkade ha haft en ganska svag hälsa, åtminstone en dålig mage (1Tim 5:23). Man får
även ett intryck av att han var lite blyg och tillbakadragen med tanke på hur Paulus
uppmuntrar honom (2Tim 1:6-7).
Trots sin svaghet var han kallad att i Guds kraft lida för Kristus (2Tim 1:8, 2:3) och även han
fick sitta i fängelse (Hebr.13:23). Enligt den kristna traditionen blev Timoteus martyr i Efesus
år 97 e Kr.
Timoteus blev Paulus närmaste vän
Paulus och Timoteus fick med tiden en djup gemenskap. Det verkar som om Timoteus stod
närmare Paulus än någon annan människa. Paulus hade mycket höga tankar om Timoteus.
Faktum är att han inte kände någon som så helhjärtat följde Herren och med så rena motiv
(Fil 2:19-23).
A. Paulus ska sända Timoteus till Filippi (2:19-24)
1. Timoteus ska rapportera till Paulus (2:19, 23)
2. Timoteus trohet mot Kristus (2:20-23)
3. Paulus hoppas att en dag själv få komma (2:24)
Paulus förväntade sig att bli frigiven. Enligt traditionen blev han det och gjorde en
fjärde missionsresa till bl a Spanien som varit hans mål och önskan (Rom 15:24).

B. En rapport angående Epafroditus (2:25-30)
1. Epafroditus hade gett en gåva (2:25, 30, 4:18)
Filippernas gåva genom Epafroditus är en huvudorsak till detta tackbrev.
2. Epafroditus hade varit svårt sjuk (2:26-27)
Det är just här vi ser att Filipperbrevet inte skrevs i början av Paulus
fängelseperiod i Rom (se ”Tidpunkt” i bakgrundsstudiet).

3. Epafroditus ska skickas tillbaka (2:28-30)
Från dessa verser förstår vi att Epafroditus blev brevbäraren av Filipperbrevet.

