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Senki meg ne tévesszen titeket !
Textus:II.Tim.1,8-14. /ev.:Jn.5,31-35/

I.Elsösegélynyujtás a textus feldolgozásához:
l.Emlékeztető a történeti helyzetre.Timótheus,akinek a 

levél szólt,ebben az időben Efezusban,vagy Efezus környékén ' I
lehetett/1,18 v. 4,19 v./ Pál pedig fogságban volt/1,16-17 v./.
Ez a második római fogsága,az előzőnél szigorubb.Most már nem 

reménykedik többé a kiszabadulásában,mint pl. a filippi levél
irásakor,hanem várja a mártir halált.Forró kivánsága,hogy 
kedves tanitványát Timótheust mégegyszer lássa,ezért kéri,hogy 
ha csak lehet hamarosan jöjjön el hozzá /l,4v. 4,9,21 V./.A 
levél célja nyilván az,hogy általa Pál uj bátorságot öntsön 
Timótheusba,aki talán megfáradt és valószinüleg az előrelátott 
szenvedések félelemmel töltötték el.Tanulságos ezt a levelet 
az I.Tim.levéllel összehasonlitani,abban inkább a gyülekezet 
vezetésére ad külső utasításokat,ebben a bennső megállásra 
biztat.Timótheu3nak a kishitü kételkedéseit,gyengeségét le 
kell győznie,örömmel kell küzdenie és ha kell szenvednie is
az evangéliumért.Pál ugy erősiti Timótheus hitét,hogy a 
keresztyén hit titkát fedi ismét fel néki.Ennek alapos isme__
rete az,ami erősitheti Timótheust a tévtanitók elleni küzdelmé-
ben is,hogy senki őt meg ne tévessze.Igen személyes hangu
levél,gyakran beszél magáról is Pál,mint aki kész a halálra,
mert va reménysége a feltámadott Krisztusban.

2 .Megjegyzéseket a szöveghez: 8 v. Az a kisértés,hogy 
szégyeljék a megfeszített Krisztust és fogoly apostolát,már 
többeket megejtett/ l,15.-4,lo,16v,/.Ezt a veszélyt Jézus 
előre látta és beszélt is róla,sőt komolyan figyelrmezetett,hogy 
az Embernek Fia is szégyelni fogja a miatta szégyenkezőt/Luk 9,26/



Pál nem szégyenli a megfeszitett Krisztusról szőlő
evangéliumot /R.l,16/tudja,hogy abban Isten hatalmas
ereje rejlik.- Együtt szenvedj! :ez az igazi szimpátia 
az ev.al/sygkakopathésón/ v.ö. 2,3v.Vigyázat!a magyar forditás 
ott egészen hamis értelmet ad !-Ami Timótheust ettől a 
szégyenkezéstől megmentheti az az,hogy előtte ujra feltárul
az evangélium gazdagsága,a Krisztus Jézusban való /1,1 v./
élet.Erről beszél Pál a továbbiakban: 9 v. A szent hivatás
az Urtól jön ,nem az igazság c s e l e kedeteiből Tit.3,5.Isten 
kegyelmi kiválasztásának az eredményei ők is.Pál az egyes 
predestinációt hirdeti,a kiválasztás elkülönithetetlen

a Krisztustól,mindig Benne választ ki az Isten /Ef. 1.11!/ 
lo.v.Ez a nagy titok megjelentetett Krisztusban /R 16,
25-26;Tit 2,11./-Jézus legnagyobb cselekedete,hogy eltörölte
tönkretette,megsemmisitette a halált /Zsid 2,14-1.Kor 15,
55-57/.Pál a kereszt prédikátora mindig husvét felől nézi 
Jézust és a keresztet is igy hirdeti.-Jézus az élet fejedelme, 
akiben van az élet Jn.1,4 Ö az élet világossága/Jn.l,9;8,l2/
Acta 26 ,23 !/Nagyon érdekes a világosság és az élet állandó 
kapcsolata.A kettő szinte mindenhol összetartozik.Jézus derit
fényt,más megvilágitásban mutat meg mindent .Timótheus is
máshogyan láthat szomoruságában,vagy haláltól való félelmében
felragyoghat néki a Krisztus. 11 v.Pál a feltámadott Krisztusra
nézve tétetett apostollá.A husvéti hit a döntő mond nivalója,
emiatt szenved börtönt is. 12 v.Tudom /oida/ ismerem,láttam.A 
damaskusi uton történt találkozásra gondolhatunk egyfelől,másfe
lől arra ,hogy itt Pál a 3o esztendős keresztyén multjára tekint 
vissza és azt látja,hogy nem csapta be Krisztus.A jövőre nézve 
sem magában reménykedik,hanem az Urban /2 13 v./ 13.V.Az
egészséges tudomány az evangélium világos tanítása /I.Timl,l0// 
Ezt kell megőriznie Timótheusnak is.A legdrágább kincs az
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Isten  országa,vagy az erről szóló evangélium
/Mt 14,44. Mt 6,19-21/.Olyan gondosan és éberen kell ezt
őrizni,mint ahogyan az őrségben álló katona őrzi az őrizetére
bízott kinosokét /phylaxon !/Ez csak a Lélek,a Krisztus
Lelke segitségével megy,mint ahogy Pál a maga részéről is
ebben reménykedik /12 v./Timotheus tehát sáfár,a reábizott
kincs,az evangélium sáfára/I.Kor.4,1-5 óegyházi epistola!-
Tit 1,7/.Olyasai bizatott rá,amivel el is kell számolnia,de
nem szabad csak magánál tartania,hanem tovább is kell adnia 

/2,2 v./a gazdag élet titkát,a drága kincset.
II.Gondolatok a textus feldolgozásához:
1. A szégyenkezéstől a bizonyosságig tart a keresztyén életut. 
Valamennyien ezt járjuk,ha különböző pontján is vagyunk ennek 
az utnuk.Milyen a hited?Szégyenkezés-vagy bizonyosság?
2 . Mit szoktunk szégyelni?A természetes ember azt szégyenli, 
amit nem kellene,és azt nem szégyenli amit pedig kellene:a
büneit,sőt dicsekszik velük/Krisztuson nincs mit szégyelni!
3 .Megmaradni csak az tud,aki ismeri az ev.titkát és Jézus
feltámadásának az erejót.Fontos a keresztyén ismeret,tanítás. 
4.A keresztyén ember nem csalódott ember.Pál sem volt az.
Pedig öreg ember már/a legtöbb öreg e bér csalódott../Ha
mégegyszer kezdhetné is u jra beállnna Krisztus szolgálatába.
Erről a szent bizonyosságról egy fáradságos,nehéz,kalandos
élet végén tesz tanuságot.Halálosan k molyán beszél,hiszen a
halál küszöbén s z ó l . A  hit harcát,melyet becsülettel vivott
az első levelében is szépnek mondja. 
5.A keresztyén ember nemcsak emlékeiből él.Pál ne" csak emlékező
ember.Öreg kora ellenére is tud előre nézni.Van reménysége. 
Ádventben élő ember.Van jövője.
6.A keresztyén em ber élete gazdag élet.Multja jelene, jövője
egyaránt gazdag Krisztusért,Krisztusban.Pál gazdagsága,élete 
Krisztus /Fil 1,21/Ézért elvehetetlen és független a
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körülményeitől,mert Jézus Krisztus tegnap és ma és
mindörökké ugyanaz.Ez a drága kincs a miénk is.Örizzük 
e? tovább adjuk e?

Hafenscher Károly
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