Syntyché
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Syntych%C3%A9
Syntyché (Eng. en Du. Syntyche) was een Christin te Filippi, die door de apostel Paulus in zijn brief aan de
gemeente aldaar tot eensgezindheid met Euódia vermaand werd.
Flp 4:2 Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer.
Flp 4:3 Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het
evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven
staan.
(TELOS)
De Griekse eigennaam ???????, Suntuche, betekent ‘geluk’ [4], ‘die geluk heeft’, ‘ontmoeting met het lot’[1],
‘toeval’[3], ‘gunstige schikking van het lot’, of ‘gelukkige’[2]. Syntyché wordt alleen genoemd in Flp. 4:2.
De brief is aan de verzamelde gemeente te Filippi voorgelezen. Paulus vermaant, als was hij tegenwoordig
en kon hij elk in het bijzonder aanspreken, Euodia en hij vermaant eveneens in het bijzonder Syntyché, dat
zij beiden in hetgeen zij voor het rijk van God doen, eensgezind zijn in de Heer Jezus en zo ophouden met
elkaar in twist te leven.
De ‘trouwe metgezel’ in vers 3 is wellicht Epafroditus, die met de door Paulus en Timotheüs geschreven
brief naar Filippi terugkeerde. Uit dit vers blijkt ook dat de beide genoemde zusters met Paulus en anderen
in de verbreiding van het evangelie hebben gearbeid.
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