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Onesimus:  Mit barn, som jeg har fået i mit 

Står du, eller har du stået i et «mentor-mentee» - forhold?

                      fangenskab Filem 10

Hvad kan forskellen være for en person, om man er indsat eller man «bare» har påtaget sig en 
opgave?

Hvad føler du ved, at Gud beskriver sig selv som «Far» ?

Hvordan oplæres og udvikles I som kristne medarbejdere i jeres menigheds-sammenhænge?

Indsættelse ved profeti, bøn og håndspålæggelse; bruger vi også det i dag?

Hvad føler du ved, at Gud også beskriver sit forhold til os som et mor/barn - forhold?

Samtaleoplæg: 

Gud beskriver sig selv som forælder i forhold til os. Det er stort set altid som faderen, men 
enkelte steder også som en forælder, der i hvert fald har moder-egenskaber (føder, dier, har 
samme uudslettelige omsorgsfølelse som en mor for sit barn). Den frelsende forening mellem 
Gud og mennesket beskrives også som en fødsel: Joh 3,1-8 fødes på ny. Tit 3,5: badet 
genføder og fornyer ved Helligånden. 1 Pet 1,3 genfødt. Det beskrives også som en skabelse: 
2 Kor 5,17. Gal 6,15. Ef 4,24. Kun kvinder føder – begge køn kan skabe.

Konkret omsorg: 1Tim 5,21f; 1 Tim 6,11f;  

Gud som vores far: Rom 1,7. Gud med moderlige egenskaber: Es 49,15 & 66,13.

Paulus gør præcist det samme i sin beskrivelse af sig selv og sit team som forælder til 
menigheder og til enkeltpersoner.

Gud beskriver sig selv som forælder i forhold til os. 

Paulus beskriver det bl.a. som forælder-barn-relationen: Han fødte menighederne, han er 
deres far, de er hans børn. Altså: Paulus er mor og far for dem.
De er også alle brødre: 1 Thess 2.
Paulus som far i betydningen den, der var medvirkende til, at de blev til: 1 Kor 4,14ff 
Far som den kærlige opdrager: 
Gal 4,16; 1 Kor 4,15f; 1 Kor 4,21; 2 Kor 6,13; 2 Kor 12,15; 1 Thess 2,12.

Samtale-ark.    Paulus video 5: Mentor & Mor & Far

Enkeltpersoner som Paulus´ barn:
Timotheus: Timotheus er hans kære og trofaste barn i Herren 1 Kor 4,17. Han er som et  
barn, der hjælper sin far Fil 2,22.  Han er Paulus´ ægte barn i troen 1 Tim 1,2. Han er hans 
kære barn 2 Tim 1. Han er hans barn og opmuntres 2 Tim 2,1. Timotheus er også med-
arbejder (Fil 1,1: Paulus og Timotheus er Jesu Kristi tjenere) og broder (Filem 1)
Titus:   Tit 1,4Mit ægte barn i vor fælles tro 

Mentor-ordning:  «Mentor» (Den erfarne) følger «Mentee» og hjælper denne til at udvikle sig i 
den ønskede retning gennem fx træning, oplæring, sparring og støtte.
Denne ordning er anderledes end venskab, medvandrer-ordning og wingman-ordning.

Timotheus:  ApG 16,1-5;   2 Tim 1,5;  1 Tim 1,3.

Indsættelse til tjeneste: ApG 13,1-3;  ApG 6,3-6;  1 Tim 1,18f; 1 Tim 4,12f;  2 Tim 1,6.


