
PÁL 1. LEVELE TIMÓTEUSHOZ 
3-4. FEJEZET 

  
  
Pál gyakran használ a Timóteusnak írt leveleiben olyan kifejezéseket, amelyeket nagyon érdekesnek 
találok: 
  
Igaz beszéd ez 
  
Ez alatt azt érti, hogy kétségtelenül így van, ez az igazság.  
  
Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. 
  
A püspök szó valójában felügyelőt jelent, aki átlátja a dolgok összességét. A presbiter szó egy öregebb 
embert jelent, és abban az időben a közösség vezetői presbiterek voltak. Innen származik a gyülekezeti 
„vén” kifejezés. Abban az időben csak olyan ember lehetett presbiter, aki betöltötte az 50 évet.  
  
A püspök viszont az az elöljáró volt, aki irányította a dolgok menetét, és gyakran ő volt a gyülekezet 
lelkipásztora is. Emiatt aztán a mai egyházban megtalálhatjuk a püspökségeket és a presbiteriánusokat. A 
különbség az, hogy az egyiket a püspökök vezetik, a másikat pedig a vének, a presbiterek.  
  
Ha jobban megvizsgáljuk Isten Igéjét, akkor kiderül, hogy mindkét esetben ugyanarról van szó. Az Új 
Testamentumban ezek a szavak gyakran felcserélhetők egymással, és Pál az írásaiban általában a 
vénekhez szólt, de ezalatt a püspököket is értette. Amikor az efezusi vénekhez szólt, nem lett volna 
helyes, ha őket a püspökök nélkül szólította volna meg, tehát a két kifejezést végig egymással 
felcserélhetőnek vehetjük.  
  
Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen 
  
Ezzel aztán már mindenkit ki is zártunk.  
  
egyfeleségû férfi 
  
Abban az időben a pogány világban a házassági fogadalmakat nem tartották nagyon fontosnak. A görög 
kultúra azt tartotta, hogy minden férfinek kell legyen egy titkos szeretője akivel szórakozik, egy 
prostituált szeretője, hogy szexuálisan kielégítse, és egy felesége, akitől a törvényes gyerekei 
születhetnek. A feleséget egy tárgyként kezelték, és az akkori kultúrákban a feleségnek sehol sem volt 
joga elválni a férjétől, ez a jog csak a férjet illette meg. Még zsidó kultúrában is joga volt a férjnek elválni 
a legkisebb ürüggyel is, ugyanakkor a poligámia, vagyis a többnejűség a zsidóknál is gyakori volt. 
Jozefusz, a történész is írt olyanokról, akiknek 3-4 feleségük volt.  
  
Az egyház ebből a szempontból egy teljesen különálló, ettől különböző intézmény kell legyen a világban, 
amelynek az elvei a világ elveinél magasabban kell álljanak. Ezért állapítja meg Pál, hogy a püspök 
egyfeleségű férfi kell legyen. 
  
megfontolt 
  
Vigyázzon a nyájra, mint egy pásztor. 
  



józan, tisztességes, vendégszeretõ, tanításra alkalmas; 
nem részeges, nem kötekedõ, hanem megértõ, a viszálykodást kerülõ, nem pénzsóvár; 
olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. 
Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? 
Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. 
Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába 
essék. 
  
Pál tehát ezeket a jellemvonásokat látja fontosnak egy jó püspök esetében, és átadja mindezt 
Timóteusnak. A Tituszhoz írt levelét olvasva láthatjuk, hogy ott a presbiterek jellemvonásait sorolja fel, 
és ezek nagyon hasonlóak a püspökökével.  
  
Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínûek, nem mértéktelen borivás rabjai... 
  
Érdekes, hogy a görög szöveg alapján a püspöknek teljesen alkohol mentesen kellett élni, de a 
diakónusnak azt mondja, hogy ne legyen mértéktelen borivó. Ez lehet az oka annak, hogy sokan inkább 
diakónusok akartak lenni, nem pedig püspökök.  
Pál apostol azt írta a korintusiaknak, hogy Minden szabad nekem, de nem minden használ. Néha ezek a 
dolgok hátráltathatják a célom elérését, mert minden szabad nekem, de nem minden épít, mert vannak 
olyan dolgok, amelyek rombolnak. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.  
  
Az Ószövetségben Isten arra utasította Mózest, hogy építsék fel a Szent Sátort, és nagyon pontosan leírta, 
hogy milyen anyagokat használjanak, megadta a méreteket. Miután felépítették, felállították az oltárt és 
mindent, ami az áldozatokhoz szükséges volt, eljött az idő, hogy felavassák a Isten Szent Sátrát.  
  
Ráhelyezték az áldozatot az oltárra, és a mennyből jövő tűz meggyújtotta az oltár tüzét, és ez az Isten 
egyik természetfeletti megnyílvánulása volt, Isten dicsősége betöltötte a Szent Sátrat, a papok a földre 
estek és nem tudtak felállni. Mindezen Isten által indított események közepette Áron néhány fia 
fellelkesült, és a kezükben levő tömjénes tálakkal odarohantak az oltárhoz, hogy ráhelyezzék azokat a 
pillanat hatására, de az Isten oltárából előtörő tűz elégette őket. 
  
Később Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy mondja meg Áronnak, hogy amikor Istennek áldoznak, 
akkor előtte senki ne igyon bort. Mindebből azt a következtetést kell levonjuk, hogy Áron fiai bort ihattak 
és  ezért elvesztették a józan ítélőképességüket, ezért égette el őket Isten tüze, amikor idegen tüzet akartak 
gyújtani az Úr előtt.  
  
Isten azt akarja, hogy tiszta fejjel szolgáljuk Őt. Sok ember válik „isteni gondolkodásúvá”, amikor 
megrészegedik. Voltak olyanok, akik ebben az állapotban hajnali 2-3 körül felhívtak otthon. A feleségem 
vette fel a telefont, mert az az ágyunknak a hozzá közelebb eső oldalán van, és a pityókás hang a vonal 
túlsó végén azt mondja, hogy „Csak azt szeretném mondani neked, hogy milyen nagyszerű férjed van...”. 
„Mondd meg neki” – válaszolta a feleségem és átadta nekem a kagylót.  
  
A részeg szájából jövő dícséretek nem sokat használnak, mert ezt csak akkor gondolják, amikor részegek, 
de mit gondolhatnak akkor, amikor józanok?! Isten dicsőítésében sem lehet semmiféle külső stimuláció, 
mert Ő azt szeretné, ha a dícséretek a szívünkből, és a tiszta eszünkből jönnének.  
  
A diakónusokra visszatérve, ők voltak azok, akik a gyakorlati dolgokat végezték a gyülekezetekben, 
például ők adták a „segélycsomagokat”, az alamizsnát a szegényeknek.  



Abban az időben a bort vízzel keverve tulajdonképpen mindenki víz helyett itta ezt. Mivel 3 egység vizet 
és 2 egység bort kevertek össze, igen sokat kellett inni ebből ahhoz, hogy valaki berúgjon, mert még 
mielőtt megrészegedtek volna már nagyon tele volt a hasuk.  
  
A vizet sok helyen nem lehetett meginni, és Pál is ezért bátorította Timótesust, hogy ne csak vizet igyál, 
hanem - gyomrodba és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel - élj egy kevés borral is. A borral 
kapcsolatban Pál azt is írja, hogy Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek 
meg Lélekkel.  
  
nem haszonlesõk, 
hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. 
De ezeket is meg kell vizsgálni elõbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek. 
  
A diakónusok számára is hasonlóak a követelmények, mint a vének számára. 
  
Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen: nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hûséges. 
  
Az eredeti szöveg alapján itt érthetjük a diakónusok feleségeit is, de olyan asszonyokat is akik maguk is 
feleségek és diakónusok egyszemélyeben. 
  
A diakónusok legyenek egyfeleségû férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. 
Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus 
Krisztusba vetett hit hirdetésére. 
  
  
Ezeket pedig abban a reményben írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád. 
Ha pedig késnék, ezekbõl tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élõ Isten 
egyháza, az igazság oszlopa és erõs alapja: 
  
Timóteust Pál Efezusban hagyta, hogy ott erősítse a gyülekezetet, és ezt a levelet oda címezte számára. 
Látván a Pál által felsorolt püspökök, diakónusok és diakónus asszonyok jellemvonásait, 
megállapíthatjuk, hogy nagyon kevesen tudnak megfelelni mindezeknek. Ezek a vezetői jellemvonások 
sokkal szigorúbbak, mint az átlag. Teljes elkötelezettséget igényelnek, és sokan ezen szigorú lista miatt 
nem érzik magukat képesnek arra, hogy a gyülekezetben bármilyen poziciót betölthessenek. Ezért Pál a 
16.-ik verseben azt írja:  
  
Valóban nagy a kegyességnek a titka 
  
A kegyesség az Istenhez való hasonlatosságot jelenti ez esetben, nagy titka van annak, hogy Istenhez 
hasonló legyen valaki. Az itt felsorolt jellemvonások Isten jellemvonásai. Ő azt akarja, hogy hozzá 
hasonlóak legyünk, mert aki a gyülekezetben vezető szerepet tölt be, az Istent képviseli az emberek előtt. 
Ez a világon az egyik legnagyobb felelősség, mert az emberek azért tekintenek a vezetőkre, hogy 
megértsék Istent. És gyakran az egyetlen forrása az embereknek Isten megismerésére az, hogy 
megfigyelik Isten követőinek életét, és ebből ismerjék meg Őt. 
  
Mindnyájan Istent képviseljük a világ előtt, de azoknak a felelőssége még nagyobb, akik vének vagy 
vezetők a gyülekezetben. És Isten nem hagyja szó nélkül azt, hogy miként képviseljük Őt. Jakab azt 
mondja, hogy Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz 
részünk. Azt is tudjuk, hogy akinek sok adatik, attól sokat is várnak el.  
  



Azok tehát, akik vezetők a gyülekezetekben szigorú követelményeknek kell megfeleljenek: Jó hírük kell 
legyen az egyházon kívül is, hogy ne hozzanak szégyent Jézus Krisztusra és az Ő evangéliumára. Az 
egyháztörténelem szomorú tragédiája, hogy a vezetés nem sokszor nőtt fel Isten képviseletének hatalmas 
feladatához.  
  
Pál arról ír, hogy az ördög csapdájába eshetünk, és a Sátán mindig csapdákat akar állítani Isten 
szolgáinak. Mindig hatalmas tragédia és szomorúság, amikor valaki beleesik ezekbe a csapdákba, mert a 
gyakran ennek következménye az evangélium meghurcoltatása. A Betsábéval történt bűneset után Nátán 
azt mondta Dávidnak, hogy a tette nyomán Isten ellenségei káromolják az Urat.   
  
A Sátán persze sokkal inkább dolgozik azok ellen, akiknek nagy befolyásuk van. Minél inkább használ 
minket az Úr, annál nagyobb kísértéseket helyez az ellenség az útjainkba. A múlt évben a két 
legígéretesebb, legtehetségesebb Calvary Chapel lelkipásztorunk az ellenség csapdájába esett. Az egyiket 
Isten kimentette, és visszaállította, de a másik még mindig csapdában van, és ez megszomorítja a 
szívemet, mert úgy szeretem ezeket a fiatalembereket, mint atya a fiát.  
  
Le voltam nyűgözve a gyülekezetük és a tanításuk hatékonyságától, gyönyörű volt látni, hogy Isten 
hogyan érint meg ezreket az ő szolgálatukon keresztül, de amikor az ellenség csapdájában látom őket, 
akkor a szívem megszakad értük.  
  
Valóban nagy a kegyességnek a titka 
  
Nagy az Istenhez való hasonlóság titka, de ez az Isten célja velünk, ezért teremtett minket a saját maga 
hasonlatosságára. Milyen az Isten: Ő a szeretet, azt akarja, hogy a szeretet uralkodjon rajtunk. Isten tiszta 
és szent, azt akarja, hogy mi is tiszták és szentek legyünk. Isten kedves, együttérző, türelmes és azt akarja, 
hogy mi magunk is kedvesek, együttérzőek és türelmesek legyünk.  
  
Nagy a titka az Istenhez való hasonlatosságnak, mert egy dolog, hogy olyan akarok lenni mint Isten, és 
egy teljesen más dolog az, hogy valóban olyanná is válok-e. Vannak sokan, akik elismerik, hogy az 
Istenhez való hasonlatosság a legnagyszerűbb dolog egy ember életében, megpróbálnak olyanok lenni 
mint Isten, de aztán rájönnek, hogy más erők is munkálkodnak a belsőnkben, amelyek megpróbálnak 
távoltartani a célunktól.  
  
Pál a Római levél 7.-ik fejezetében így ír erről: Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belsõ ember 
szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a 
bûn tagjaimban lévõ törvényével. 
Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 
Egyetértek azzal, ami jó, de hogy vigyem azt véghez, nem tudom. Mi magunk is sokszor egyettértünk 
abban, hogy mi a jó, mi a helyes, és tudjuk, hogy ezt kellene tenni, de hogyan vigyük véghez mindezt az a 
nagy kérdés.  
Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebbõl a halálra ítélt testbõl? – kérdezi Pál. 
  
Nagy hát a titka az Istenhez való hasonlatosságnak, de ezt a titkot megoldotta Isten Jézus Krisztussal, mert 
Isten emberi testben jelent meg Jézus Krisztusban. Most pedig következik egy tiszta, egyszerű és 
egyértelmű kijelentés arra, hogy Jézus Krisztus Isten volt emberi formában. És a testben való megjelenés 
célja az volt, hogy az embert segítse abban, hogy Istenhez hasonló lehessen.  
  
Isten, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, 
  



A Lélek megigazította Jézust, amikor a Sátán a pusztában megkísértette, és így sikerrel vett minden 
akadályt, ellenállt a kísértésnek. Végig hűséges és engedelmes maradt Isten elveihez.  
  
megjelent az angyaloknak 
  
Megkísértése után az angyalok jöttek hozzá, hogy szolgáljanak neki. Azt is mondják, hogy az angyalok 
sem látták Istent a testben való megjelenése előtt. Isten olyan fénnyel van körülvéve, amelyet az ember 
nem tud megközelíteni. Azok, akik Istent látomásokban látták, sohasem látták a formáját, hanem mindig 
csak a dicsőségének fényét, amely belőle áradt. Amikor egy fényes, erős fényforrás közepébe nézel, csak 
a fény tényét tudod felfogni. Volt-e már olyan, hogy este a sötét erdőben voltatok, és valaki nagyon erős 
fénnyel pontosan a szemetekbe világított? Az egyetlen dolog, amit látsz, az erősen vakító fény, de nem 
láthatod, hogy az honnan ered, és nem látod a fényforrás formáját sem, csak magát a fényt.  
  
Isten megjelenésének dicsősége is annyira vakító, annyira ragyogó az a fény, amely a világyegyetem 
teremtőjétől árad, hogy lehet, hogy az angyalok sem láthatták a formáját, csak a fényének ragyogását, 
egészen addig, amíg testet öltött. 
  
hirdették a pogányok között  
  
Amikor Pál Agrippa királynak elmesélte a damaszkuszi úti élményét, azt mondta, hogy az Úr elhívta őt 
arra, hogy menjen a pogányok közé, és térítse őket a sötétségből a világosságra, a Sátán hatalma alól az 
Isten hatalma alá.  
  
hittek benne a világon 
  
A világon mindenütt élnek olyanok akik hisznek Jézus Krisztusban, akik hisznek Istenben is, aki testben 
jött közénk.  
  
felvitetett dicsõségben. 
  
Azt mondta, hogy „az Atyától jöttem és az Atyához megyek”. Az Atyához való visszatérésével a ciklus 
befejeződött, az Ő szolgálata teljesült. Jézus azért jött, hogy megmutassa az embereknek, hogy ki az Isten, 
és Ő igaz és hűséges tanubizonyság volt. Minden, amit Istenről kell tudjunk azt Jézus Krisztusban 
fedezhetjük fel. Senki sem látta az Atyát, csak a Fiú, aki az ő kebelén van, és a Fiú megjelenítette nekünk 
Őt.  
  
Isten igen gyakran beszélt a népéhez a prófétákon keresztül, de ezen utolsó napokban a saját drága Fián 
keresztül szólt hozzánk, akit minden dolgok örökösévé tett, aki az Ő dicsőségének ragyogása volt. Jézus 
beteljesítette küldetését azáltal, hogy megmutatta nekünk Istent, és azzal is, hogy megváltotta a világot, 
hogy annak ismét szabad útja legyen vissza Istenhez. Amikor pedig visszatért az Atyához megigérte, hogy 
el fogja küldeni a Szentlelket, Aki mellettünk lesz és segíteni fog minket.  
  
...az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 
az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg.  
Azt is elmondja, hogy amikor a Lélek eljön, akkor erőt kapunk arra, hogy olyanok legyünk, mint Isten. 
Nem lehettek Istenhez hasonlóak a saját erőfeszítéseitek nyomán, függetlenül attól, hogy mennyire 
erölködtök. Nem vagyunk arra képesek, nincs hatalmunk arra, hogy megváltoztassuk a természetünket, és 
Istenhez hasonlóvá tudjunk válni.  
  



Az egyetlen mód erre az, ha a Szentlélek ereje bennem munkálkodva megváltoztatja a természetemet. Az 
egyházra leszálló Szentlélek volt Jézus Krisztus mennybemenetelének bizonyítéka, hiszen azt ígérte, hogy 
amikor az Atyához ér, akkor elküldi a Pártfogót, a Vigasztalót. Jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem 
megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm õt hozzátok. 
A Szentléleknek az életemben való munkálkodása nyomán most már lehetséges, hogy Istenhez hasonlóvá 
formálódjak. És ha engedelmeskedek ennek a munkálkodásnak, akkor minden nap egy kissé jobban 
hasonlíthatok Istenhez.  
  
Pál apostol mondta, hogy Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem. 
Mi a cél? Hogy Istenhez hasonlóvá váljunk. Úton vagyunk, és ahogy János mondta a levelében:  
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy 
amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá. 
  
Egy napon majd be fogja fejezni a bennünk elkezdett munkát, és akkor pontosan olyanok leszünk, mint Ő. 
Akkor fog teljesülni Isten célja, amelyet az ember teremtésével tűzött ki, hiszen onmagához hasonlatosra 
teremtette az embert, és Jézus Krisztus erejével mindnyájan visszakapjuk Istenhez való hasonlóságunkat.  
  
A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó idõkben némelyek elszakadnak a hittõl, mert 
megtévesztõ lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; 
  
Itt Pál a hit elhagyásáról beszél. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy  a hitet lehetetlen elhagyni, de a 
Lélek világosan megmondja azt, hogy az utolsó időkben lesznek ilyenek.  
  
Jézus azt kérdezte, amikor a visszatéréséről beszélt, hogy „Amikor az Emberfia visszatér, talál-e majd 
hitet a földön?” Azt is mondta a tanítványainak, hogy mivel a föld bűne olyan nagy, ezért sokak szeretete 
hideggé válik. Ez azt jelenti, hogy az utolsó időkben igen nagy nyomás alatt fogunk élni. Már most is igaz 
ez, mert teljesen körül vagyunk véve a bűnös kívánságaink kielégítésének lehetőségeitől. Csak olvassátok 
az újságot, és láthatjátok, hogy bármilyen vágyatokat ki tudják  elégíteni, természetesen mindennek ára 
van: pornográfia, a társadalom nyitottsága, amely az erkölcs teljes romlásához vezetett. Mindez 
megnyitotta minden ember számára azt a lehetőséget, hogy a testi élvezeteit bármilyen módon 
kielégíthesse.  
  
Nem könnyű keresztény életet élni ebben a mai világban, mert itt minden a test vágyairól szól. Bármely 
médiafajtához fordulunk, azonnal valamilyen formában mi magunk is ennek a hatását érezhetjük. Egyre 
nehezebb lesz megtartani a hitet, egyre nagyobb elkötelezettséget fog igényelni ez, és ahogy Dániel 
megtette ezt, a szived mélyén el kell döntsed, hogy nem fogod magad beszennyezni a világ által nyújtott 
lehetőségekkel, hanem teljes mértékben Istenért fogsz élni, az Ő hasonlatossága szerint egész életedben. 
Mindezt csak a Lélek erejének segítségével fogod tudni megtenni.  
  
megtévesztõ lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak 
  
Mennyi megtévesztés van a világban manapság! Ugyanakkor az emberek a mai társadalmunkban az 
ördög tanításait részesítik előnyben. Azt állítják sokan, hogy Isten mindenfajta életet elfogad. A Biblia 
szerint „mivel nem akartak hinni az igazságban, Isten átadta őket a hazug hitnek.” Az emberek sokkal 
inkább elhiszik a hazugságot, mint az igazságot.  
  
Ha valaki kitalál egy hihetetlenül buta tévtanítást, 6 hónap alatt az egész világot meg tudja vele fertőzni. 
Mennyire jó lenne, ha az egyházakban csak kizárólag az Isten Igéjéhez ragaszkodnának, és nem lennének 
olyan óvatlanok. Az emberek nagyon nehezen képesek befogadni az igazságot, de a hazugságra, 
tévtanításra azonnal kész vannak.  



  
és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját 
lelkiismeretükben. 
  
Azon gondolkozom, hogy hogyan tudnak egyáltalán aludni egyes evangelisták, akik mindenféle 
hazugságot összehordanak. Elképesztő, hogy mi mindent tudnak összehordani csak azért, hogy az 
emberektől pénzt csikarjanak ki. Azt kérdezed, hogy miként tudnak ekkorákat hazudni Isten nevében? Az 
egyetlen válasz az lehet, hogy a lelkiismeretük meg van bélyegezve, vagy inkább nincs is lelkiismeretük. 
Palotákban élnek, játszák a kis játékaikat és aztán odaállnak az emberek elé és kérik az emberek pénzét 
Isten nevében.  
  
Az izraeli idegenvezetőnk azt mondja, hogy én nem tudom, hogy hogyan kell megszervezni egy utazást: 
„A híres vezetők soha nem utaznak az emberekkel az utazás során. Nem utaznak a menetrendszerinti 
járattal az emberekkel együtt, hanem a magánrepülőikkel jönnek, aztán nem az emberekkel utaznak a 
buszokon, hanem külön limuzinokban utaznak, és kétszer találkoznak az emberekkel az út során, majd 
hazarepülnek a magánrepülőikkel.” 
  
Az idegenvezető azt kérdezte tőlem, hogy én miért nem próbálok meg előnyösebb üzletet kicsikarni az 
utazási irodáktól? Egyszer jó lenne, ha eljönnék, és megnézném, hogy ezek az emberek hogyan csinálják - 
mondja. A lelkiismeretük meg van bélyegezve. Hogyan tudják megtenni mindezt Isten nevében másképp?  
  
Ezek tiltják a házasságot 
  
A házasság lassan valóban a múlté lesz, mert egyre többen csak összeköltöznek házasság nélkül. 
  
Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással 
éljenek velük a hívõk és az igazság ismerõi. 
Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendõ, ha hálaadással élnek vele, 
mert megszentelõdik az Isten igéje és a könyörgés által. 
  
A különböző okkult vallások a vegetáriánus étrendet hírdetik, de Pál azt mondja, hogy egyszerűen csak 
imádkozz az étel fölött és aztán edd meg.  
  
Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás 
igéivel táplálkozol, amelynek követõjévé lettél. 
A szentségtörõ és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, 
  
Egy csomó időt pazarolhatsz el az Isten szolgájaként, hogyha minden tévúttal külön foglalkozol, olvasod 
a lelki szemeteket. Ehelyett jobb, ha a kegyességet gyakorolod, amely alatt az Isten dolgaival való 
foglalatosságot érti Pál. 
  
mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a 
jelen és a jövendõ élet ígérete. 
  
Évekkel ezelőtt, amikor el kellett döntsem, hogy orvosi vagy lekész pályára megyek-e, az Úr beszélt a 
szívemhez, és rámutatott arra, hogy ha az orvosi pályára megyek, akkor az embereket fizikai 
nehézségeikben tudom majd segíteni, de a segítség legjobb esetben is csak időszakos tud lenni. Lehetnek 
erősek és egészségesek, és akár 100 évig is élhetnek, de ha a lelkészi pályát választom, akkor az emberek 
lelkét gyógyítva meg, olyan dologban vehetek részt, amely az örökévalóságig előnyükre válhat.  
  



Isten rám bízta a döntést: Hogyan akarsz használni az embereknek? Időszakosan vagy az 
örökkévalóságban? És amikor így tette fel a kérdést, akkor már nem volt választásom. Pál is ugyanezt a 
dolgot mondja: A test edzésének időszakos előnyei vannak, az Isten szerinti életnek a haszna pedig 
örökkévaló.  
  
A mai világban mindenki a testedzésről beszél: futás, aerobic, stb. Amikor egyszer egy étteremben 
voltunk a mellettünk levő edzőteremben az ablakon keresztül csak azt láttuk, hogy a fejek le fel 
mozognak, és ez így ment az egész étkezésünk alatt. Csodáltam őket és nem ettem desszertet, köben arra 
gondoltam, hogy a testedzés fontossága meghódította Amerikát. 
  
Ezzel nincs is semmi gond, Pál is azt írja, hogy lehet ennek egy kevés haszna, de lélek edzése örökkévaló 
előnyöket tartogat. Én magam is egy nagyon fitt ember voltam, de az idő eljárt felettem, és végül 
mindannyiotokat utol fog érni! Tudjátok, hogy mi történt azzal a híres fickóval, aki a futásról írt könyvet: 
szívrohamban halt meg futás közben. Jobb ha óvatosan kocogtok, mert megárthat az egészségeteknek.  
  
Vannak dolgok, amelyeknek időszakos előnyei vannak, és vannak olyanok, amelyeknek a haszna örök 
érvényű: a bölcs ember az utóbbival foglalatoskodik. Vannak olyan dolgok, amelyek időszakos 
nyereséget hoznak, és vannak olyanok, amelyek örökkévalóakat. A bölcs ember mindig az örökkévalót 
választja az időszakos helyett.  
  
Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó; 
hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élõ Istenben reménykedünk, aki üdvözítõje minden embernek, 
de leginkább a hívõknek. 
  
Jézus a világ bűnéért halt meg, de csak azok kaphatják meg a bűneik bocsánatát akik hisznek Őbenne. 
Jézus a világ megváltásáért halt meg, de csak a saját kincsét fogja a világból magával vinni.  
  
Rendeld el ezeket, és tanítsd. 
Senki meg ne vessen ifjú korod miatt 
  
Mennyi idős volt Timóteus? Ekkor már 15 éve Pállal együtt utazott, és ha azt vesszük alapul, hogy 
körülbelül 15 éves korában indult el Pállal, akkor most legalább 30 éves kell legyen, tehát már nem 
gyerek. Akkoriban ugye a vének is csak 50 éves koruk betöltése után lehettek vének, tehát a 30 év azért 
még fiatalnak számíthatott, és megvolt annak a lehetősége, hogy lenézzék őt a fiatalsága miatt.  
  
Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívõknek beszédben, magaviseletben, 
szeretetben, hitben, tisztaságban. 
  
Mutass példát, Timóteus, mondja Pál. És amit neki ír, az minannyiunknak igen jól jöhet, mi magunk is a 
jó keresztény ember példaképei kell legyünk. Pál azt mondta a korintusiaknak, hogy a mi levelünk ti 
vagytok, amely be írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Keresztényként a világ téged 
figyel, és légy a hívőknek jó példája arra, hogy hogyan kell éljen és cselekedjen egy igazi hívő.  
  
Amíg megérkezem, legyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. 
  
Ez az a három dolog, amit a korai egyházban gyakoroltak. Közösen olvasták az Igét, amely nagyon 
előkelő dolog volt akkoriban, és a Pál által írt leveleket is felolvasták a gyülekezetek előtt.  
Az igehírdetés arról szólt, hogy az Ige cselekvésére figyelmeztették az embereket: bízzanak Istenben, 
adjanák neki hálát, stb. Ugyanakkor a tanítást sem kell elhanyagolni, írja Pál.  
  



Ne hanyagold el a benned levõ kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével. 
  
Pál itt említi azt az esete, amikor a vének kézrátétellel imádkoztak Timóteusért, és akkor egy próféciát 
kaptak, amely Timóteus szolgálatának irányát mutatta meg. Most pedig arra figyelmezteti őt, hogy ne 
hanyagolja el az ezzel kapcsolatos ajándékot.  
  
Ezekkel törõdj, ezekkel foglalkozz, hogy elõrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki elõtt. 
Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented 
magadat is, hallgatóidat is. 
  
Nagyon fontos, hogy amikor az emberek felé kinyúlunk, akkor mi magunk is tovább fejlődjünk Isten 
Igéjében. Nincs helye az egy helyben állásnak, és erre mindnyájan nagyon kell figyeljünk. A Biblia azt 
mondja, hogy „ítélje meg mindenki saját magát, mert akkor Isten nem fogja elítélni.”  
  
Meg kell vizsgáljuk a Jézus Krisztussal való jelenlegi kapcsolatunkat, és meg kell kérdezzük, hogy volt-e 
olyan időszak az életemben, amikor buzgóbban éltem az Úrért, amikor jobban lelkesítettek Jézus dolgai, 
amikor szorgalmasabban szolgátam az Urat. Ha az Urral levő kapcsolatod ma nem mélyebb, nem 
gazdagabb és nem szenvedélyeseb, akkor visszacsúsztál az előző állapotodba, és nagyon vigyáznod kell 
magadra ezzel kapcsolatban.  
  
A Lélek világosan beszél az utolsó napokról, hogy mivel a világban levő bűnök halmozódnak, ezért sokak 
szeretete elhidegül. Te is egyike vagy az elhidegülőknek?  
Jézus az efezusi gyülekezetnek azt mondta, hogy az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az 
elsõ szeretet. 
Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az elõbbiekhez hasonló cselekedeteidet, 
különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyébõl, ha meg nem térsz. 
  
Egyszer egy ember eltévedt egy nagy hóvihar közepette. Teljesen vakon próbálta átküzdeni magát rajta, 
egyre jobban elfáradt, és végül teljesen elcsigázottan megbotlott,  elesett és azt gondolta, hogy egy kicsit 
megpihen, mert már nincs ereje tovább menni. Amint ott feküdt egyszer csak észrevette, hogy azért 
botlott meg, mert a lába egy emberi testbe akadt bele, amely ott feküdt a hó alatt. Megtapintotta az ember 
pulzusát és érezte, hogy még mindig ver, aztán felemelte és emberfeletti erővel elkezdete húzni. 5 
méternyi kínlódás után egy ház ajtajához ért, és megmenekült.  
  
Ez az ember egy nagyon érdekes dolgra jött rá: miközben ezt a másik embert mentette meg, valójában 
önmagát is megmentette. Pál is erről beszél itt Timóteusnak, hogy legyen gondod önmagadra és a 
tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.  
  
Nem lehet másokat anélkül szolgálni, hogy köben az Úr ne szolgálna téged. Gyakran szoktam azt 
mondani, hogy a legjobban tanítás közben lehet tanulni, mert ahhoz, hogy elmondd a mondanivalódat 
olyan sokat kell tanuljál, hogy végül teljesen érteni fogod a témát. A fejlődésnek a legjobb módja az, ha 
másoknak adsz.  
  
Istenem add, hogy a tükörbe nézve meglássuk az igazságot magunkkal kapcsolatban, segítss uram, hogy 
ne legyünk annyira ostobák, hogy tovább álljunk, és elfelejtsük mindazt, amit láttunk. Azért imádkozom, 
hogy a szívünkben egy új elkötelezettség legyen az Úr dolgai iránt, és a Lélek dolgai iránt. Tudjuk Uram, 
hogy az utolsó időket éljük, és sokan elhagyták a hitet, és a megtévesztő lelkere hallgatnak, a testük 
kívánságait elégítik ki és elfordulnak Isten dolgaitól.  
  



Istenem segíts, hogy ezekben a napokban is olyanok tudjunk lenni, mint Te, és adj nekünk új 
tapasztalatokat a Szentlélekben, hogy Őbenne járjunk, általa vezettessünk, hogy új lelki értékeink 
legyenek és újraértékeljük az életünk dolgainak fontosságát, hogy az energiánkat ne olyan dolgokba 
fektessük, amelyek majd úgyis összedőlnek, elpusztulnak és hamuvá válnak. Istenem kérlek ne engedd, 
hogy fizikailag ugyan fittek, de lelkileg csődtömegek legyünk, hanem kérlek újítsd meg a lelki tüzet 
bennünk, hogy mindig Veled járhassunk. 
  
Járjatok Lélekben, hogy jó tanubizonyság legyetek a körülöttetek levő világ számára, legyetek igazi 
példaképek arra, hogy milyen kell legyen egy hivő keresztény, az Úrnak dicsőségére, Jézus Krisztus iránti 
elkötelezettséggel. Ezen utolsó napokban álljatok meg erősen a Lélek dolgaiban, mentsetek meg másokat 
és ezáltal magatokat is.  
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