Aranyigék - 2Tim
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét.”
2Tim 1,7

„…de nem szégyellem (az evangéliumot), mert tudom, kiben hiszek, és meg
vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset
megőrizze arra a napra.”
2Tim 1,12

„Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha
tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.
Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.”
2Tim 2,11-13

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó
cselekedetre felkészített legyen.”
2Tim 3,16-17

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam,
végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz
bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva
várják az ő megjelenését.”
2Tim 4,7-8
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A Timóteushoz írt második levél


Pásztori levél (1Tim, 2Tim, Tit) = Pál „egyházkormányzati
testamentumai”



A 2Tim írásának idején Pál Rómában van, fogságban (kb.
Kr. u. 64.)



A gyülekezeti szempontok mellett az egyik
legszemélyesebb levél

2Tim 1,3-7


A hit ”közösségi műfaj”



Istennek nincsenek unokái – munkásai viszont vannak, akik
a hit születésénél „bábáskodnak”



Hálaadás



Felelősségvállalás

2Tim 3,16-17


A Biblia rengeteg mindenkinek érdekes lehet történeti,
irodalmi, nyelvtani, stb. szempontból



Mit jelent számunkra a Szentírás?



Az adott rész felirata: „A Szent Iratokhoz és az apostoli
tanításokhoz való hűség” – Az Íráshoz való ragaszkodásnak
gyülekezeti, és magánéleti szempontból is nagy
jelentősége van!



„Teneo, quia teneor”

2Tim 4,6-8


Pál börtönben, Néró császárnak kiszolgáltatva



„Végül” (8. v.)
- Pál életének végén
- Az utolsó ítéletkor



„Eltétetett nekem az igazság koronája”
- bizalom
- névjegykártya a bálban



„Azon a napon”
- várakozás, de! nyugalom
- Az Úr nem késik!

