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Pál apostol életét és levélírásainak helyzetét több tényező befolyásolta egyszerre. Jellemzően 

a keresztény missziómunkáját végezte és gyülekezeteket alapított, vagy utazott és írt. Néhány 

esetben az is előfordult, hogy börtönben vagy fogságban sínylődött, ezeket az alkalmakat 

kihasználva szintén leveleket írt. Így Pál életét levélírásai szempontjából három szakaszra lehet 

osztani. 

Azok a levelek, amelyekben teológiai véleményét fejezi ki általánosságában: Galata, Római, 

1-2 Korinhusi, Filippi, Filemon, 1 Thesszalonikai levelek. 51-57-ig írta. Néhányan ezeket 

elődleges páli leveleknek is hívják: ezekben kifejti, hogyan kell értelmezni Krisztus keresztjét és 

a feltámadás tényét, a szövetség teológiáját.  

Második csoportba azok a levelek sorolhatók, amelyek kimondottan helyi gyülekezetek 

sajátságos problémáit tárgyalja a kereszt fényében, egyben hasznos tanácsokat ad az utókor 

számára továbbgondolásra. Ezek: 2 Thesszalonikai levél, Efézusi, Kolossé levél. E levelek 

tartalmából arra következtethetünk, hogy a korábbiakban írt tanítások reakciójaként írja ezeket, 

amelyeket másodlagos páli leveleknek szokás nevezni. Ezeket 60-61-ben írja. 

Harmadik csoportba a végrendeleti levelek sorolhatók, amelyeket 64-68 között írt: 1-2 

Timóteusnak és a Titusznak írt levelek. Ezzel kapcsolatosan két elmélet létezik; ha a 

„hagyományos” véleményt vesszük alapul, Pál 64-ben meghalt, így lehet, hogy e levelek közül 

legalább kettőt nem ő írt. Ha a mai kutatások jegyében nézzük ezeket, akkor 68-ban halt meg 

Pál, és kétszer volt élete végén Rómában fogságban. Így a két fogság között írta a pásztori 

leveleket, amelyet a három (1-2 Tim és Tit) leveleinek gyűjtőneveként is szokás használni. 

Ez utóbbi jegyében szeretném elmondani a saját változatomat, amelyet a mai Újszövetség 

kutatások fényében látok: az eddigi tudományos tények figyelembe vételével ki tudom jelenteni, 

hogy Pál apostol írt 13 levelet, amelyek közül egy a 2 Timótheus levél is. Nincs tehát értelme azt 

feszegetni, hogy Pál helyett esetleg más írta volna, úgy ahogyan a 19. századtól kezdve kb. 1950-

ig tették.  

A levél keletkezésének közvetlen történeti okai 

Pált az újabb történeti kutatások szerint 62-63-ban szabadlábra helyezték, amit az ApCsel 

28-ban olvashatunk. Ekkor írhatta az 1 Timóteus és a Titusznak írt leveleket. Nero császár 

uralkodása alatt 66-67 között ismét bebörtönözték, ekkor írhatta ezt a levelet. Az első fogsága 

alatt „bérelt házban” lakott (ApCsel 28,30). Ekkor azonban egy hideg várbörtönben senyvedet: 

„Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz; hozd el a 

könyveket is, de főként a pergameneket…” (2Tim 4,13). 

Itt láncokat és bilincseket viselt: „Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, 

mert sokszor felüdített engem, és nem szégyellte bilincseimet” (2Tim 1,16). 
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„Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól 

az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje 

viszont nincs bilincsbe verve” (2Tim 2,8-9). 

E kijelentésekből arra következtethetünk, hogy hollétét még barátainak is nehezére esett 

kinyomozni, (1,17). Mindezek mellett három ok deríthető ki, hogy pontosan miért írta ezt a 

levelet Pál: 

1) A magány. Figellus és Hermogénes „az Ázsiabeliek mind” (1,15), valamint Démás (4,10) 

elhagyták. Ez nagy csalódás lehetett az apostolnak, amint visszatekintett egész életére, 

kereszténységére. Kreszcensz, Titusz és Tikhikusz távol voltak (4,10-12) s egyedül 

Lukács maradt mellette (4,11). Pál nagyon szerette volna, ha Timóteus is csatlakozik 

hozzájuk. Ez okból vágyakozik Timóteus után és mivel ő állhatott legközelebb Pálhoz a 

levélben felsoroltakkal egyetemben, valószínű ezért címzi neki a levelet. 

2) Pál aggodalma a gyülekezetek felé. Ekkor kapott erőre Nero üldözése, ezért buzdítja 

Timótheust, hogy „tartson ki” és „őrizze meg az evangélium tisztaságát” (1,14), 

„rendületlenül tartson ki” (3,14), és ne hagyja abba a prédikálást (4,2), s ha szükséges 

szenvedjen is érte (1,8; 2,3) 

3) Timóteus által Efézusba is üzen. Ennek alapja, hogy a 4,22 és az Efézus 1,2 között nyelvi 

azonosság figyelhető meg: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az 

Úr Jézus Krisztustól” (Ef 1,2). „Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! 

Ámen” (2Tim 4,22). 

 

Ez így a mellett szól, hogy a levelet közösségi felolvasásra szánták annak ellenére, hogy 

Timóteusnak íródott. E mellett szól még az „ázsiaiak” (2 Tim 1,15) kifejezés is, ami Kis Ázsia 

területét jelentette, ahol Efézus volt a legnagyobb város. Itt terjedt el legszélesebb körben az 

gnoszticizmus (a titokzatos és ezoterikus tudás az üdvösségre) tévtanítása, amelyet így lehet, 

hogy Pál apostol még élete végén szeretett volna inteni, Timóteus közvetítésével. 

A levél felépítése 

I. Bevezetés (1,1-4) 

II. Pál Timóteusért aggódik (1,5-14) 

III. Pál helyzete (1,15-18) 

IV. Különleges tanácsok Timóteusnak (2. rész) 

A. Felhívás a kitartásra (2,1-13) 

B. Figyelmeztetés a bolond vitatkozások ellen (2,14-26) 

V. Figyelmeztetés az utolsó napokra (3. rész) 

A. Nehéz idők (3,1-9) 

B. A kitartás eszközei (3,10-17) 

VI. Pál utalásai eltávozására (4,1-8) 

A. Megbízatás az Ige hirdetésére (4,1-5) 

B. Pál győztes kilátásai (4,6-8) 

VII. Záró kérések és köszöntések (4,9-22)  

 

Az üdvözlés legjellegzetesebb részlete: „Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek!” 

(2Tim 4,22). 

 

Ezek tartalmát összefoglalva: 
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Timóteusnak úgy kell szolgálnia, ahogy azt a szülői házban és az apostol mellett látta, átélte. 

Még akkor is, ha ez veszélyes, ha mások meg is hátráltak, ha ez valóságos harcot is jelent: 

Krisztusra tekintve lehet ezt megtenni. 

Szóharcok, ifjúkori kísértések, ámítók kísértik a hitvalló tanítványt. Ebben az apostol 

követése és a tanult, ismert szent hagyomány segít hűségesnek és alkalmasnak lenni akkor is, ha 

nem mindig alkalmas az idő emberileg, vagy ha az apostol hamarosan meghal. 

A levelet befejező kérések, rendelkezések azért arra is utalnak, hogy a mártíromság az 

apostol előtt sem bizonyos még. 

A levél néhány jellegzetessége, kapcsolat a többi pásztori levéllel 

A pásztori levelek azok, ahol nem említ szót Pál nagy tanításokról, pl. az egyházról, a 

kereszt szerepéről, Krisztus megváltói munkájának részletezéséről. Ellenben szó van az egyház 

szervezet nagy fogalmairól: püspökök, vének, kézrátétellel elkülönítést, a felszentelés fogalma, 

mint páli tanítás jelennek meg. Ezek a tisztségek nem azonosak a mai hasonló nevűekkel, 

ugyanakkor innen vezethető le az azonosság. Ez egyesek szerint már a harmadik generációs 

kereszténységet jelenti: első generáció, akik látták Jézust, Pál, már a második generációhoz 

tartozott, harmadik pedig a Timóteus és kortársai, akik ekkor már nem voltak fiatalok, ők 

vezették az akkori keresztény egyházat. 

Nem az apostol személyes tekintélye dönti el a „tiszta tan” fogalmát, hanem a már 

megszilárdult hagyomány, amelynek szép példája azoknak a himnuszoknak az alkalmazása, 

amelyet ekkor az egész kereszténység ismert és alkalmazott (2 Tim 2,11-13).  

Jellemzően ekkor már azt apostoli tekintélyt kiegészítik más tekintélyes iratok is, amelyre 

utal 2 Tim 3,16 kk, amellyel foglalkozom még a későbbiekben. 

Az első és a második nemzedék keresztényeiben még élt a tapasztalat: „ha valaki 

Krisztusban van újteremtés az… (2 Kor 5) illetve: „a régiek elmúltak, új jött létre…” Itt már nem 

ez az élményszerű kereszténység áll előttünk, hanem a hagyomány is fontos (2Tim 2,18-19).  

Egy kommentátor találóan jegyzi meg, hogy ez a levél már a hétköznapi kereszténység 

jellemzőit írja le, olyan „józan hétköznapokét” amikor már nem keresztény tapasztalás mozgatja 

a gyülekezeteket, hanem a szabályok, amelyek a tapasztalás végeredményeiként állnak előttünk. 

Végső, megszívlelendő tulajdonságok 

Mindezeket összegezve több olyan általános tanítást és megfogalmazhatunk a levél alapján, 

amit a kereszténységnek nem szabad elfelejtenie. 

1. Az utódlás és a folytonosság: Pál élete végén átadja munkásságát Timóteusnak. Ma is az 

idősebbeket meghallgatva kell továbbhaladni. De nem az egész keresztény hagyományt 

kell átvenni, hanem egy-egy ember életművét, munkásságát. Így a hagyomány nem lesz 

negatív előjelű képződmény. 

2. Az egyház rendje biztosítja a mindennapokat, amikor már a tapasztalás szegényes lesz. 

Nem kellett sok száz év ahhoz, hogy ez kialakuljon, már a harmadik generáció hordozta 

magában a sajátságokat. Ez figyelmeztet arra, hogy ne becsüljük le a helyzetünket, ne 

mondjuk, hogy a kereszténység erőtlen, nincs üzenete. A rend, amely az egyházban 

uralkodik maga az üzenet! 

3. Nincs vesztegetni való idő! A kereszténység legnagyobb bűne a halogatás: ha 

felismerünk valamit a Bibliában, amely eddig elkerülte a figyelmünket, erkölcsi 

kötelességünk, hogy kövessük, és alárendeljük életünket annak. 
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