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1Timóteus 1,1-2.

ségében közülünk valónak

-vér ember volt, gyenge

i

egészségi állapotából fakadt.
(1) Fiatalsága:
volt, kb. a harmincas éveinek közepe tájékán járhatott. Kora miatt pedig a náéretlen és alkalmatlan az evangélium hirdetésére és tanítására, hiszen jóval
kevesebb élettapasztalata volt azok többségénél, akiket tanítania kellett.
(2) Természete:
1Korinthus 16,10-

Ha pe-

dig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartóz1,7-

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,
félénk ember volt.

(3) Egészségi állapota:
betegeskedett. Ezért biztatta Pál így

Ezután ne csak vizet igyál, hanem

gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral is.

ii

Ilyen ember volt tehát Timóteus, egy görög apa és zsidó anya gyermeke, akit nagyanyja Lóisz és anyja Euniké nevelt fel, és akit Pál a második missziói útján vett maga
mellé, mert a lisztrai és ikóniumi testvérek jó bizonyságot tettek róla. iii
, akire

iv

Efezusban gyülekezetet bízott. Egy emberileg alkalmatlan ember, akit Isten mégis alkalmasnak talált.
Sok biztatás van ebben a mi számunkra is, mert kevesen vagyunk, akik Timóteus
valamelyik alkalmatlanságát ne tudhatnánk a magunkénak! Akadályt láthatunk a
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korunkban, a természetünkben, vagy éppen az egészségi állapotunkban, amire nézve
alkalmatlannak láthatjuk magunkat Isten szolgálatára. De éppen Timóteus a példa
szívbéli készség, amellyel Istent akarom szolgálni engedelmesen.

Pál, a mi
Három
(1)
tartónak, a másikat reménységének nevezi. Az apostol
egész szolgálatára nézve, és mi is így kell tegyünk! Mert bár Isten bevon ben-

tévesztjük könnyen keseredünk meg,

fásulunk bele abba a

szolgálatba, amit örömmel és vidám szívvel kellene végezünk. S ahogyan Isten
az egyetlen szabadítása ennek a világnak, úgy Jézus az egyetlen reménysége.
Jézus a mi reménységünk is, akit bizakodva várunk vissza, hogy beteljesedjen
rajtunk Isten minden ígérete.
(2)

, az evangélium küldöttévé és
hogy valakinek a parancsára kellett végrehajtani valamit,
és ennek a parancsnak nem lehetett ellentmondani. Pál küldetését Isten és
Jézus parancsára kezdte el, és ennek a parancsnak nem mondhatott ellent. Ez
a parancs adta személyének és tanításának tekintélyét. Útját nem maga választotta, üzenetét nem maga találta ki, hanem
kapta.

(3) Krisztus Jézus apostolának nevezi magát.
kozik be Pál levelei elején. Itt a sorrend az érdekes! Az, hogy Jézus méltóságával

tolmácsolja a világnak.
Ezen a három tartópilléren nyugodott tehát

S bár mi nem lehetünk

úgy apostolok, ahogyan Pál, de nekünk is lehet ráállnunk arra a három tartópillére,
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liummal! Egy olyan világ elé, amely önmaga igazság
és megvetéssel és kétkedéssel fogad mindent Istennel kapcsolatban. De ha szilárd és
•

Isten adhat megtartatást és Jézus az egyetlen reménység;

•

abban, hogy bennünket is Isten rendelt arra, hogy hirdessük élettel és szavakkal az evangéliumot, és rendelésünk abban a pillanatban megtörtén, amikor
szívünkbe fogadtuk Krisztust;

•
majd hajolni egyszer;

hiszünk és vallunk. Úgy nyithatjuk ki bizonyságtételre a szánkat, élhetjük eléjük hitünket, cselekedhetjük a hitben felismert igazságokat, hogy tudjuk kinek hittünk, és ki áll
az életünk mögött!

Kegyelem, irgalom és békesség
Kegyelem, irgalom, békesség Isez! Több annál! Mert ez a három

a kegyelem, az irgalom és a békesség

az, amely

körülölel mindannyiunkat, akiket Isten gyermekeivé fogadott.
A kegyelem Istennek az a szeretete, amelyet úgy kapunk, hogy nem szolgáltuk meg. A
békesség azt jelenti, hogy mi, akik elveszett lázadók voltunk, Istennel békét köthettünk, mert Jézus áldozatával összebékített bennünket Istennel. Az irgalom pedig, Isten szeretetének
günk, mert Isten naponként megindul ezeken, és csendesen és némán átölel bennünket szeretetével.

Befejezés

levélnek! Mert ez csak szerény bevezetése akart lenni egy sorozatnak, amely e levél
válogatot

reménységünk szerint legalábbis
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alapja. Ámen!
i

1Timóteus 5,23.
ApCsel 16,2.
iv
2Timóteus 4,2.
ii
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