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Bakgrund. 
Heilsan (1:1-2) &

eggjan at halda á (1:3-2:13)

1. tmi



Bakgrund: Hvør, hvar og nær?

• Paulus verður dripin uml. ár 64-67 undir Nero (54-68 e.Kr.)
• Paulus skrivar tl  imoteus úr fongsli í Róm uml. ár 64-65.
• Brævið er skrivað efir eina 4. missiónsferð (efir Áp. 28).



Tíðarlinja



Paulus, Timoteus og Efesus

• Paulus hitr  imoteus fyrstu ferð í  oras á 2. missiónsferðini* (Áp. 16:1)
•  imoteus gerst samverkamaður Paulusar 
• Nógva tð eru teir saman, eisini í Efesus
• Efesus er stóri handilsdepilin í Asia. Artemistemplið var eit av teimum 
sjey undrum forna heimsins
• Á 3. missiónsferðini* hitr Paulus í Efesus lærisveinar, sum bert kenna 
dóp Jóhannesar; teir fáa Heilaga Andan. 
• Orð Harrans virkar við kraf og fólk koma tl trúgv.  á ófriður tekur seg 
upp í samband við Artemisdyrkanina*, fer Paulus úr býnum. 



Onnur 
missións-
ferðin



Triðja 
missións-
ferðin



Efesus



Efesus á 
døgum 
Paulusar 
(uml. 60 
e.Kr.)



Endamál og høvi

• Í 1.  imoteusbrævi biður Paulus  imoteus vera verandi í Efesus fyri at 
fáa skil á ymiskum í samkomuni, serliga lygilæru (1.  im. 1:3).
• Paulus situr nú í fongsli; hann er komin tl endan á lívinum og 
tænastuni (4:6-8)
• Hann kennir seg einsamallan, t feiri hava svikið og onnur eru 
aðrastaðni í ymiskum ørindum (1:15; 4:9-12).
• Brævið er Paulusar síðsta farvælheilsan tl  imoteus: Stat fastur í 
trúnni, og kom tl mín í Róm eina síðstu ferð!



Innihaldsyvirlit 
I. Inngangur (1:1-2)
II. Áminning/eggjan at halda á fyri evangeliið (1:3-2:13)

a.  økk fyri ektaðu trúgv  imoteusar (1:3-5)
b. Áheitan um við dirvi at halda á í tænastuni, 1. partur (1:6-14)
c. Dømir, positv og negatv (1:15-18)
d. Áheitan um við dirvi at halda á í tænastuni, 2. partur (2:1-13) 

III.Hvussu gera við falslærarar (2:14-3:9)
a.  imoteus mótvegis falslærarunum (2:14-26)
b. Lýsing av falslærarunum (3:1-9) 

IV. Áheitan á  imoteus um at halda fast við Skrifirnar og prædika Orðið (3:10-4:8)
a. Áheitan at halda fast við Skrifirnar (3:10-17)
b. Ultmatvu boðini (4:1-8)

V. Endi (4:9-22) 



Kveik og varðveit tænastu tna (1:1-18)

I.  í trúfastar fyrimyndir vísa, tað ber tl (v. 3-5) 

II.  í Gud styrkir og varðveitr okkum (v. 7a, 12b)

III.  í boðanin av frelsandi Evangeliinum er verd at líða fyri (v. 7b-18)



Verið íðin og trúføst í tænastuni (2:1-13)

I. Verðið sterk í náðini (v. 1)

II. Handið uppgávuna víðari tl trúføst fólk (v. 2)

III. Líðið ilt (v. 3-7)

IV. Havið Jesus, Paulus og lønina í huga (v. 8-13)



Spurningar

1) Hvørji ráð hevði tú givið einum, sum var um at missa mótð og hevði 
hug at gevast í tænastuni? 

2) Hvussu kunnu vit vinna á dirvisloysi og freistngini at skammast við 
evangeliið og onnur trúgvandi? 

3) Hví er tað neyðugt / týðandi at tola líðing í samband við evangeliið?



Hvussu gera við falslærarar 
(2:14-3:9)

2. tmi



Verið tl nytu og æru í tænastuni (2:14-26)

Myndin/analogiin: Íløtni í stóra húsinum (v. 20-21)

I. Áminn/álegg fólki ikki at stríðast um oyðandi orð (v. 14)
II. Ger tær ómak at verða kompetentur arbeiðsmaður (v. 15)
III. Haldt teg burtur frá gudleysum tosi (v. 16-19)
IV. Flýggja frá synd og stevn efir t góða (v. 22-23)
V. Rætleið fólk utan at stríðast (v. 24-26)



Skil men skýggja falslæraran (3:1-9)

Um læran fer av lagi, fer lívið eisini av lagi.

I. Skil falslæraran (v. 1-5a)*

II. Skýggja falslæraran (v. 5b-9)



Krossbragd (kiasma [X]) í 2 Tim 3:2-4



Spurningar

1) Hvat vil tað siga fyri teg, at gera tær ómak at vísa teg fram sum ein, ið 
roynd/ur er fyri Gudi, sum arbeiðsmann, ið einki hevur at skammast 
við? 

2) Hvussu reinsar ein seg sjálvan fyri at vera Harranum tl nytu?

3) Hvat skal tl fyri at kunna rætleiða ein/a, sum er farin av leið andaliga?

4) Hvussu kunnu vit varða okkum fyri, at okkara trúgv og kristna lív bert er 
eit eit?



Halt fast við Skrifirnar og 
prædika Orðið (3:10-4:8)

3. tmi



Halt fast við Guds Orð (3:10-17)

I.  í skrifirnar fostra í okkum gudstóta (v. 10-13, 14b-15a)
A) Mamman og omman lærdu skrifirnar og livdu gudsótandi
B) Paulus lærdi skrifirnar og livdi gudsótandi 

II.  í skrifirnar leiða okkum tl Frelsaran Jesus (v. 15b)

III.  í skrifirnar búgva okkum tl kristna lívið og tænastuna (v. 16-17)
A) Øll skrifin er innblást (θεόπνευστος) av Gudi
B) Øll skrifin er nytuligt amboð at fyrireika okkum tl alt got verk



Fullfør tænastu tna (4:1-8)

Og hvat inniber tað at fullføra tænastu okkara og hví skulu vit tað? 

I. Prædika Orð Guds tl rætleiðing og ugga (v. 1-4)
•  í Jesus, hin rætvísi dómarin, kemur at grunda sít æviga ríki
•  í einaferð fara fólk at vraka heilnæma (sunna) læru

II. Halt á, ver áhaldandi (v. 5-8)
•  í Paulus er dømi um, at tað ber tl at fullføra tænastuna og verða standandi
•  í rætvísikransurin liggur fyri framman



Spurningar

1) Hvørja ávirkan fær tað á okkara vitnisburð, um vit sigast undan 
líðing / atsóknum?

2)Hvat vil tað siga, at Skrifin ger okkum fullkomin tl alt got verk?

3) Hvat kann motvera teg tl at vera íðin í tni tænastu?

4) Hvat vil tað siga fyri teg at vera ”edrú/ur” í øllum?

5) Hvat skal tl fyri at renna skeiðið at enda og verða standandi í trúnni? 



Endi 
(4:9-22)

4. tmi



Enda tænastuna væl (4:9-22)

Hvussu enda vit okkara tænastu væl? – 3 sannleikar at minnast:

I. Persónligar relatónir eru týðandi (v. 9-13, 19-21)

II. Avbjóðingar eru í tænastuni (v. 14-16)

III. Harrin er trúfastur (v. 17-18)

* Heilsanir og endi (v. 19-22)



Spurningar

1) Hvussu hevði tú reagerað uppá einsemi í tænastuni? 

2) Hvussu hevði tú reagerað, um góðir vinir fóru avstað – kanska mit í 
torførari tð? 

3) Hvussu fóta vit okkum, tá góðir vinir í tænastuni av einhvørjari grund 
fara frá okkum?
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