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Pál apostol Timóteushoz írt
második levele

Címzés, üdvözlés
1 Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola,

a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,
2 Timóteusnak, az én szeretett fiamnak:

Kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Is-
tentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

Hálaadás Timóteus képmutatás nélküli
hitéért

3 Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva
tiszta lelkiismerettel szolgálok, hogy szüntelen
gondolok rád könyörgéseimben éjjel és nap-
pal, 4 és könnyhullatásodról emlékezve sz-
eretnélek téged látni, hogy ez örömmel töltsön
be. 5 Eszembe jutott ugyanis képmutatás nélküli
hited, amely először nagyanyádban, Lóiszban
és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok
győződve, hogy benned is. 6Ezért emlékeztetlek
téged, hogy szítsd fel Isten kegyelmi ajándékát,
amely kézrátételem által benned van. 7 Mert
nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak
lelkét.

Szenvedj együtt az evangéliumért!
8 Ne szégyelld tehát a mi Urunkról szóló

bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem
velem együtt szenvedj az evangéliumért Istentől
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kapott erővel, 9 aki megtartott minket, és szent
hívással elhívott, nem a mi cselekedeteink
alapján, hanem saját végzése és kegyelme sz-
erint, amelyet nekünk Krisztus Jézusban adott
az idők kezdete előtt, 10 ami pedig most ny-
ilvánvalóvá lett a mi Megtartónknak, Jézus
Krisztusnak megjelenése által, aki legyőzte a
halált, és világosságra hozta az életet és hal-
hatatlanságot az evangélium által. 11 Ennek
tett engem hírnökévé, apostolává és tanítójává.
12 Ezért szenvedem ezeket, de nem szégyellem,
mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok
abban, hogy ő a nála letett kincsemet megőrzi
ama napra.

13 Az egészséges beszéd példájának tartsd,
amit tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való
hitben és szeretetben. 14 A rád bízott drága
kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek
által.

Onéziforosz hűsége
15 Azt tudod, hogy az Ázsiában lévők mind

elfordultak tőlem, közülük való Fügelosz és
Hermogenész is.

16 Az Úr legyen irgalmas Onéziforosz háza
népéhez, mert sokszor megvidámított engem,
és bilincseimet nem szégyellte, 17 sőt amikor
Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg
is talált. 18 Adja meg neki az Úr, hogy találjon
irgalmasságot nála ama napon. És hogy milyen
nagy szolgálatot tett Efezusban, azt te tudod a
legjobban.
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2
Jézus jó katonájának harca és az üdvösség

reménysége
1 Te azért, én fiam, erősödjél meg a Jézus

Krisztusban való kegyelemben, 2 és amiket tőlem
hallottál sok tanú előtt, azokat bízd hű em-
berekre, akik mások tanítására is alkalmasak
lesznek. 3 Te pedig velem együtt a munka
terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.
4 Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba,
hogymegnyerje annak tetszését, aki őt zsoldjába
fogadta. 5 Ha pedig versenyez valaki, csak
akkor nyer díjat, ha szabályszerűen küzd. 6 A
dolgozó földművesnek kell a termésből először
részesülnie. 7 Értsd meg, amit mondok. Az Úr
adjon neked belátást mindenben.

8Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus feltámadt
a halálból, aki Dávid utóda az én evangéliumom
szerint, 9 amelyért, mint egy gonosztevő, még
fogságot is szenvedek, de Isten beszéde nincs
bilincsbe verve! 10 Azért mindent elszenvedek
a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Jézus
Krisztusban való üdvösséget örök dicsőséggel
együtt.

11 Igaz beszéd ez:
ha vele együtt meghaltunk,

vele együtt fogunk élni.
12 Ha tűrünk,

vele együtt fogunk uralkodni.
Ha megtagadjuk,

ő is megtagad minket.
13 Ha hűtlenek vagyunk,
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ő hű marad,
mert ő magát nem tagadhatja meg.

Óvás a szóharcoktól
14 Ezekre emlékeztesd, és kérve kérd őket az

Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszon-
talanul a hallgatók megrontására. 15 Igyekezz,
hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint
olyan munkás, aki nem vall szégyent, aki
helyesen fejtegeti az igazság beszédét. 16 A
szentségtelen üres fecsegőket kerüld, mert
ezek mind mélyebbre süllyednek az istente-
lenségben. 17 Beszédük, mint a rákos fekély
terjed. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz,
18 akik az igazság mellől eltévelyedtek, és azt
mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és
így feldúlják egyesek hitét.

Isten szilárd alapvetése és pecsétje
19 Ám Istennek erős fundamentuma szilárdan

áll, amelynek pecsétje ez: „ismeri az Úr az övéit,
és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus
nevét vallja“.

20 Egy nagy házban pedig nemcsak arany és
ezüstedény van, hanem fából és cserépből való
is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig min-
dennapi használatra valók. 21 Aki tehát távol
tartja magát ezektől az emberektől, megbecsült,
megszentelt edény lesz, gazdájának hasznos, aki
minden jó cselekedetre alkalmas.

Óvás az ifjúkori kísértésektől
22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld!

Kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a
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békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből
segítségül hívják az Urat. 23 A botor és gy-
erekes vitatkozásokat pedig kerüld, hiszen tu-
dod, hogy azok csak viszálykodást szülnek.
24 Az Úr szolgája pedig ne viszálykodjék, hanem
legyen mindenkihez nyájas, tanításra alka-
lmas, türelmes, 25 aki szelíden fenyíti az el-
lenszegülőket, hátha Isten megadja nekik, hogy
megtérve megismerjék az igazságot, 26 és kisz-
abaduljanak az ördög csapdájából, aki foglyul
ejtette őket a maga akaratának teljesítésére.

3
Az utolsó idők ámítói

1Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban
nehéz idők következnek. 2 Az emberek önzők,
kapzsik, kérkedők, kevélyek, káromkodók,
szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, is-
tentelenek, 3 szeretetlenek, kérlelhetetlenek,
rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a
jónak nem kedvelői, 4 árulók, vakmerők, fel-
fuvalkodottak lesznek, akik inkább a gyönyört,
mint Istent szeretik. 5 Az ilyeneknél megvan
az istenfélelem látszata, de megtagadják annak
erejét. Ezeket kerüld.

6 Mert ezek közül valók azok, akik betolakod-
nak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel
megterhelt és sokféle kívánságtól űzött ass-
zonykákat, 7 akik mindig tanulnak, de az igazság
megismerésére soha el nem jutnak. 8 Ahogyan
Jannész és Jambrész ellenálltak Mózesnek, úgy
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ezek is ellenállnak az igazságnak, romlott gon-
dolkodású, a hit dolgában nem becsületes em-
berek. 9 De nem jutnak előbbre, mert eszte-
lenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, amint
amazoké is az lett.

A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz
való hűség

10 Te azonban követted az én tanításomat,
életmódomat, szándékomat, hitemet,
hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
11 üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek
Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek.
Micsoda üldöztetéseket szenvedtem el! De
mindezekből megszabadított engem az Úr! 12De
hiszen mindenkit üldözni fognak, aki Krisztus
Jézusban istenfélően akar élni. 13 A gonosz
emberek és az ámítók még tovább mennek
a gonoszságban, tévelyegve és másokat is
megtévesztve. 14 De te maradj meg abban,
amit tanultál, és amiről meggyőződtél, tudva,
kitől tanultad. 15 Mert gyermekségedtől fogva
ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé
tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus
Jézusban való hit által. 16 A teljes Írás Istentől
ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17 hogy az Isten embere alkalmas és a jó
cselekvésére kész legyen.

4
Az evangéliumi szolgálat hű betöltése
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1 Kérlek azért Isten és Krisztus Jézus
színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat
eljövetelekor az ő országában, 2 hogy hirdesd
az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan
időben, ints, fedj, buzdíts teljes béketűréssel
és tanítással. 3 Mert lesz idő, amikor az
egészséges tanítást nem fogják elviselni, hanem
saját kívánságaik szerint szereznek maguknak
tanítókat, akik kedvük szerint beszélnek, 4 és
az igazságtól elfordítják fülüket, de a mesékhez
odafordulnak. 5 De te józan légy mindenben,
viseld el a bajokat, végezd az evangélista
munkáját, és szolgálatodat teljesen betöltsd.

Pál elvégezte futását
6 Mert én immár megáldoztatom, és az én

elköltözésem ideje elérkezett. 7 Ama nemes
harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam. 8Végezetül eltétetett nekem
az igazság koronája, amelyet megad nekem az
Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem,
hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő
megjelenését.

Pál helyzete és üzenetei
9 Igyekezz mielőbb hozzám jönni, 10 mert

Démász engem elhagyott a jelenvaló világhoz
ragaszkodva, és elment Thesszalonikába, Kresz-
censz Galáciába, Titusz pedig Dalmáciába.
11 Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd
magadhoz, és hozd magaddal, mert hasznát
veszem a szolgálatban. 12 Tükhikoszt pedig
Efezusba küldtem. 13 A köpenyemet, amelyet
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Tróászban Karposznál hagytam, jöttödben hozd
el és a könyveket is, különösen a kéziratokat.

14 A rézműves Alexandrosz sok bajt szerzett
nekem. Az Úr majd megfizet neki cselekedetei
szerint. 15 Tőle te is őrizkedj, mert szerfelett
ellenállt beszédünknek.

16 Első védekezésem alkalmával senki sem
volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak, de
ne róják fel nekik. 17 Az Úr mellettem
állt, és megerősített engem, hogy teljesen
elvégezzem az igehirdetést, hogy azt minden
pogány meghallja. Az oroszlán szájából is
megmenekültem. 18 Megszabadít engem az Úr
minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő
mennyei országára, akinek dicsőség örökkön-
örökké! Ámen.

Üdvözletek, áldás
19 Köszöntsd Priszkát és Akvilát és

Onéziforosz háza népét. 20 Erasztosz
Korinthusban maradt, Trofimoszt pedig
Milétoszban hagytam betegen. 21 Igyekezz
tél előtt eljönni. Köszönt téged Eubulosz és
Pudensz, Linosz, Klaudia és mind az atyafiak.

22 Az Úr legyen lelkeddel! Kegyelem veletek!
Ámen.
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