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Thor Henrik With – käre vän och broder i Kristus!

Det Guds ord som jag på denna vigningsdag särskilt vill lägga på Ditt hjärta, står skrivet i 1 
Tim. 1:
Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en  
uppriktig tro … Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig … att du skall kämpa den 
goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit  
skeppsbrott i tron (1 Tim. 1:5, 18–19).
Timoteus är en av aposteln Paulus närmaste medarbetare, en av hans mest förtrogna efter 
det att de träffats på den andra missionsresan (c:a år 50 e Kr). Aposteln ger honom ett högt 
betyg: … Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er (Fil. 
2:20). Det är gripande att ta del av den förtroliga gemenskap som fanns mellan Paulus och 
Timoteus. 
Enligt fornkyrklig tradition blev Timoteus den förste biskopen i Efesus, där han omsider led 
martyrdöden. 
Med denna bakgrund har vi all anledning att på en högtidsdag som denna, lyfta fram 
angelägna aspekter av pastoral och episkopal karaktär från aposteln Paulus, till sin käre 
medarbetare Timoteus. I den anförda texten finns några nyckelord / uttryck: 1) Kärlek, 2) 
Tro och gott samvete, 3) Den goda kampen. Min önskan, vädjan och bön är att Du, Thor 
Henrik, tar dessa aspekter med Dig i den fortsatta och förestående tjänsten.
Kärlek: Ett av Skriftens viktigaste ord – en överordnad gudomlig egenskap: Gud är kärlek 
(1 Joh. 4:8). Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son … (Joh. 3:16). Kärleken 
består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning 
för våra synder (1 Joh. 4:10). Vi älskar därför att han först har älskat oss (1 Joh. 4:19). 
Avsaknaden av kärlek är ödesdiger: Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter  
och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade 
kärlek, så vore jag ingenting (1 Kor. 13:2). Aposteln betygar: Kristi kärlek driver oss … (2 
Kor. 5:14), ja, han lider av stor sorg och vånda gentemot sina medmänniskor: Jag skulle 
önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe (Rom. 9:3). 
Aposteln konstaterar: Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte,  
den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den 
tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i  
sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting ...  
(1 Kor. 13:4–7). 
– Thor Henrik: HERREN kallar Dig till att allt mer inneslutas i Hans kärlek – och att ge den 
vidare till andra: Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra (Joh. 13:34). Vad 
all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta … säger aposteln till Timoteus. 
Tro och gott samvete: Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott  
samvete och av en uppriktig tro. Aposteln talar om andliga ledares egenskaper … de skall 
äga trons hemlighet i ett rent samvete (1 Tim. 3:9). Trons hemlighet är evangeliet, Guds 
stora hemlighet som varit fördold men som nu uppenbarats i Sonen, i Kristus. Att leva i och 



av evangeliet: i bekännelse av synder och i syndernas förlåtelse i Jesu Kristi blod – det är 
grundläggande för kristen tro och för kristet ledarskap. Vi talar om vikten av transparens, 
genomsynlighet, så också i detta fall. Att ha en öppen relation till Gud och människor – ja, 
det är utomordentligt viktigt! Aposteln tar upp detta ämne i andra sammanhang: Därför, då 
vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss  
allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger  
öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete (2 
Kor. 4:1–2). Det är allvarligt att missbruka och förfalska Guds ord. Aposteln betygar: Vi är 
inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med 
rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud (2 Kor. 2:17). Detta blir mycket 
närgående för oss i vår tid – fylld av kompromissanda och pragmatiskt tänkande. 
Konsekvenserna är förödande: Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron 
(1 Tim. 1:19). 
– Thor Henrik: HERREN kallar Dig att i liv och tjänst bevara ett gott samvete i en uppriktig 
tro. Du får föregå med gott exempel – då följer andra efter på trons väg i Kristi efterföljd. 
Den goda kampen: Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig … att du skall kämpa 
den goda kampen, säger aposteln till Timoteus. Historien är en kampsituation – två väldiga 
makter strider om människors själar. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har  
syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på 
djävulens gärningar (1 Joh. 3:8). Gud vare lov, pris och tack! I Kristus har Satan besegrats, 
kastats ut – det skedde på korset: Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem 
offentligt, när han på korset triumferade över dem (Kol. 2:15). På så sätt är kampen avslutad 
– men icke desto mindre pågår den intill Jesus Kristi återkomst. … djävulen har kommit ner  
till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort (Upp. 12:12). Det finns enbart ett 
sätt, en bruksanvisning för att övervinna: … bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag 
på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp (Ef. 6:10-
11). Timoteus påminns om detta: Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som 
du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den 
goda bekännelsen (1 Tim. 6:12). I slutet av sitt liv kunde aposteln vittna inför Timoteus: Jag 
har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron (2 Tim. 4:7). 
– Thor Henrik: HERREN kallar Dig att kämpa trons goda kamp, i triumftågets tecken (2 
Kor. 2:14). Gör det i ljuset av Kyrkans sju kännetecken: Ordet, dopet, nattvarden, 
nyckelmakten, ämbetet, bön / lovprisning och korset. 
Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den 
goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat,  
till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den 
salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig 
och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se.  
Honom tillhör ära och evig makt! Amen (1 Tim. 6:13–16).

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, så som det var av begynnelsen nu är och 
skall vara, från evighet till evighet. Amen.   
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