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BÚCSÚ
1Timóteus 6,20-21.

Bevezetés
Pál féltő szeretettel írta meg ezt levelet Timóteushoz. (1) Féltő szeretettel fordul a levél ifjú
címzettje felé, akit „hitben igaz fiának” nevez, és akinek egy roppant nehéz terepen kellett
gyülekezet vezetői szolgálatot ellátnia. Mert a város és annak keresztény közössége is nagy
kihívás elé állította ezt a visszahúzódásra hajlamos fiatalembert. Ezért bíztatja és bátorítja
Pál Timóteust így: „… harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet,
amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.” A városban a
pogány Diana-kultusz képviselői, a gyülekezetben pedig az Isten igazságát elvetők tették
nehézzé Timóteus szolgálatát. Ez utóbbiak szépen becsomagolt hazugságokat hirdettek, és
munkájuk nyomán belső szakadás fenyegette az efezusi gyülekezetet. Az ő munkájuk volt
az, ami miatt Pál nemcsak Timóteust, hanem az evangéliumot is féltette. Féletette attól,
hogy az evangélium erőtlen, üres szólammá válik, amiért sok ember nem ismerheti meg
Isten igazságát. Véletlen hát, hogy ezekkel a szavakkal fejezi be levelét? „Timóteus, őrizd
meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres
beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől.”
1. Mi az a kincs, ami ránk bízatott?
„Őrizd meg a rád bízott kincset.” – írja Pál. Ha az egész levelet megismerjük, akkor nem
lehet kérdés számunkra, hogy az a kincs, ami Timóteusra bízatott, az a Krisztusról szóló
evangélium. Annyira megdöbbentő, hogy van, aki ezt másként érti! Még 2014-ben az Ökumenikus Tanács ezt az igeverset választotta a teremtésünnepének vezérigéjévé. Ez a hét a
környezetvédelem keresztény megfelelője, és a teremtés védelmére hívja fel a keresztények
figyelmét. A cél jó, szép és nemes, de az ige választás hatalmas baklövés! A szervezet
ugyanis ezzel indokolta választását: „Az idei teremtés hete vezérigéjét nem csupán a hit elvont fogalmával kapcsolatban lehet értelmezni, hanem azokkal az örökségekkel, „kincsekkel” kapcsolatban is, amelyeket egyrészt a teremtésben … bízott az emberre a teremtő Isten, másrészt pedig, amelyeket ez előző generációk hagytak kulturális örökségként az utókorra.” – Ilyen az, amikor kiragadunk egy bibliai verset, és finoman szólva jól mellé lövünk!
Pál, amikor itt kincsről, vagy még inkább banki letétről szól, amely Timóteusra bízatott,
akkor egyértelműen a Krisztusról szóló evangéliumot érti ezalatt. Ezt kell ennek a fiatalembernek minden nehézség ellenére megőriznie!
2. Miért kell őrizni az evangélium igazságát?
Mert az evangélium igazsága veszélyben van! Efezusban tévtanítók és a pogány kultusz
képviselői, és velük kacérkodó keresztények miatt volt veszélyben. Ma sincs ez másként! A
világban az evangéliumot ma sem tartják sokra! A mai kor modern és felvilágosult embere
nem méltatja Istent arra, hogy megtartsa ismeretében, helyette inkább fél a 13-as számtól.
Az Egyesült Államokban mind a mai napig nincs 13. emelet a felhőkarcolókban, 13-as ajtószám a hotelekben, és a 13-as szám a repülőgépek soraiból is hiányzik. 12-es szám után
a 14-es jön.
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És mi keresztények? (1) Az evangélium igazságát például fel lehet hígíthatjuk. A tegnapi
kirándulásunkon hallottunk egy példát egy gyülekezetbe járó asszonyról, aki azért, ment
vissza a református múzeumba, hogy kérjen egy egyiptomi talizmánt, mert az szerencsét
hozott az egyik ismerősének. Ennek az asszony ez volt a receptje a boldog éltre: egy csipetnyi Jézus meg egy kis szerencsét hozó talizmán. Te mivel hígítod az evangéliumot? Egy
ezotériával? Egy kis keleti misztikával? Hiszek Krisztusban, csak el ne kiabáljam, és már
kopogom is le azt, hogy jól megy a sorom. (2) Aztán az evangéliumot jól meg is lehet erőszakolni. Hozzá teszünk például néhány emberi szabályt és törvényt. Fiatalkoromban olyan
református közösségbe jártam, ahol ritkán láthattam az evangélium szépségét, mert mindig
arra kellett figyelnem, hogy nehogy átlépjek valamilyen határt, megszegjek valamilyen törvényt. Órákig vitatkoztunk fontos hit-kérdéseken, miközben meg ridegen és szeretetlenül
bántunk el mindenkivel, aki nem úgy hitt, ahogyan mi.
3. Ne rejtsd el, add tovább!
„Őrizd meg a rád bízott kincset.”, de ezzel Pál nem arra bíztatta Timóteust, hogy jó rejtse el
az evangéliumot. Éppen ellenkezőleg! „Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki
ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2hirdesd az igét, állj elő
vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. … Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista
munkáját, töltsd be szolgálatodat.”1 Pál azt írja, hogy Timóteus akkor tudja megőrizni az
evangélium kincsét, ha tovább adja azt másoknak!
És Pál szavai nemcsak Timóteusnak, hanem nekünk is szólnak! Az ő kincse, a mi kincsünk
is! Az evangélium ránk is ránk bízatott! Mi is felelősek vagyunk érte! Mit teszünk a rnk
bízott kinccsel? Elhallgatjuk vagy hirdetjük? Egy prédikátor ebben foglalta össze az evangélium két fontos üzenetét: „Higgyük el az evangéliumot, és aztán éljük meg az evangéliumot!” Te így teszel?
Befejezés
Énekeskönyvünk 397. énekének utolsó sorában ezt énekeljük: „Ő visszajön, Sion, előbb
mint véled, Felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vádja téged, Hogy temiattad nem látta meg Őt.” Rád zuhant már az a gondolat, hogy milyen felelősséget tett a vállainkra Isten? „Őrizd meg a rád bízott kincset.” Azt kérdezed: alkalmas vagyok rá? Visszakérdezek: alkalmas vagy? Példává lehetsz „a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben”?2
Pál ezzel a mondattal fejezi be levelét: „A kegyelem veletek!” Támaszkodj Isten kegyelmére!
Mert a kegyelem nemcsak megment, nemcsak átformál, nemcsak új élet lehetőségét adja,
hanem meg is tart. Sőt! Az, amire önmagamtól képtelen vagyok, arra tesz képessé Isten
kegyelme. „Milyen jó, hogy ez a köszönési forma még egy utolsó, lényeges szempontra mutat: a kincs megőrzése, az Ige továbbadása a mi feladatunk, de nem saját erőből kell és
lehet végeznünk, hanem Isten kegyelméből. Ezért az Övé legyen a dicsőség! Soli Deo Gloria!”3

2Tim 4,1-2. 5.
1Tim 4,12.
3 Kádár Ferenc gondolatai.
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