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“Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare 
på ved Helligånden, som bor i os.”  (2 Tim 1, 14) 
 

Apostlen Paulus skriver til sit ‘kære barn’ 1, 
Timotheus, med hvem han havde delt sin evangeliske 
mission, og til hvem han havde betroet menigheden i 
Efesos. 

Paulus kan mærke, at døden nærmer sig, og 
tilskynder Timotheus til at gå videre som menighedens 
vejleder. Timotheus havde fået betroet “en skøn skat”, 
det vil sige, indholdet af den kristne tro, som apostlene 
havde givet videre. Og nu er det Timotheus’ tur, han er 
nu ansvarlig for trofast at give den videre til de næste 
generationer.  

For Paulus betyder dette at værne om og 
videregive denne gave og endda at være parat til at 
sætte sit liv til for at udbrede evangeliets glade budskab.  

 
“Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare 
på ved Helligånden, som bor i os” 

 
Paulus og Timotheus havde fået Helligånden som 

lys og garanti for deres store opgave; at være hyrder og 
evangeliets forkyndere. Gennem deres vidnesbyrd og 
gennem deres efterfølgeres vidnesbyrd er evangeliets 
budskab kommet til os. 

På samme måde har enhver kristen sin ‘mission’ i 
sit eget sociale og religiøse fællesskab. Det handler om 
at opbygge en forenet familie, om at opdrage unge, om 
at få indflydelse i politik og på arbejdspladsen, om at 
sørge for de svage, om at oplyse kultur og kunst med 
evangeliets levende visdom, om at vie ens liv til Gud for 
at tjene andre. 

I et brev til de unge skriver Pave Frans at “enhver 
mand og kvinde er en mission i egen person” 2.  I den 
katolske kirke er oktober måned udråbt til 
“Ekstraordinær Missionsmåned”. Det kan, også for os, 
blive en mulighed for bevidst at forny indsatsen for at 
vidne om vores tro med et åbent hjerte, et hjerte, som 
er fuldt af den evangeliske kærlighed, der fremmer 
imødekommenhed og dialog 3. 

 
“Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare 
på ved Helligånden, som bor i os” 

 
Enhver kristen er Helligåndens “tempel”. 

Helligånden gør det muligt for os at opdage “skattene”, 

 
 
1   1 Tim 1, 2. 
2    Se pave Frans, Budskabet for Verdens Missions Dag 2018. 

som vi er blevet betroet, og som vi skal få til at vokse for 
at kunne tjene alle. Den første af disse “skatte” er troen 
på Herren Jesus. Denne tro skal på ny vækkes i os og 
vokse ved hjælp af bøn, så vi kan give den videre 
gennem kærlighedens vidnesbyrd. 

En ung præst fortæller: “Jeg havde fået et nyt 
embede i en menighed i en Brasiliansk storby i et 
område med mange problemer. De fleste, der bor der, 
har ingen religiøs baggrund. De kommer måske til 
messe, men de tager også del i gamle traditionelle 
ceremonier. Jeg ønskede, at alle skulle føle sig 
velkommen uden at give køb på evangeliets værdier. Jeg 
foreslog at vi kunne bruge de traditionelle 
musikinstrumenter under gudstjenesten så den blev 
mere festlig. På denne måde kunne vi vise respekt for 
disse personers kulturelle rødder. Selvom det var en 
stor udfordring, blev alle glade for det, for i stedet for at 
splitte fællesskabet, blev det forenet i det, som alle er 
fælles om, nemlig troen på den Gud, som skænker 
glæden.” 

 
“Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare 
på ved Helligånden, som bor i os“ 

 
En anden kostbar gave, som vi har fået af Jesus selv, 

er hans ord, som er Guds ord. Og det ”… giver os et stort 
ansvar. […] Gud giver os ordet, så det kan bære frugt i 
os. Han ønsker at ordet lever i os, og at verden derved 
omdannes igennem vores handlinger […] Vi kan 
efterleve dette Livets ord ved at elske Gud og ved at 
forsøge at forstå hans ord bedre og bedre, men først og 
fremmest ved at udleve det i praksis. Ordet kan blive 
vores grundlæggende føde for det åndelige liv, vor 
læremester, samvittighedens guide, et fast 
referencepunkt for vore valg og handlinger. […] Der 
hersker så megen usikkerhed og forvirring, og 
relativismen er meget udbredt. Ved at efterleve Guds 
ord vil vi ikke kun blive styrket til at stå imod disse farer, 
men – udtrykt som Jesus gør det (jf. Mat 5, 15-16) - vi vil 
blive brændende lys, som hjælper andre til at orientere 
sig og finde den rette vej.” 4 
 

Letizia Magri 

 

Livets Ord udkommer på 96 sprog og dialekter og kommer ud til 
millioner af mennesker i hele verden igennem presse, radio og 
internet. For mere information, se https://focolare.dk focolare.se eller 
focolare.org   

3  For mere information se www.october2019.va. (også på    

engelsk). 
4   Chiara Lubich, Livets ord  oktober 1991. 
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