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διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω
διὰ τοὺς ἐκλεκτούς,

ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν
τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
μετὰ δόξης αἰωνίου

2Tim2,10

Bevezetés
Néha egy kis szócskának hatalmas jelentősége 
van egy mondatban. Ez nem valami nagyon 
sokkolóan új felfedezés. De jellemzője ezeknek 
a kis szavaknak az, hogy az olvasó túl gyorsan 
átugrik rajtuk. Az újszövetségi exegézisben a 
καί szónak sokszor az a sorsa, hogy alig vesz-
szük észre.

A 2Tim 2,10-ben márpedig muszáj észre-
venni, mert nem a szokásos „és” értelemben 
van itt jelen, hanem hangsúlyosan szerepel: 
„ἵνα καὶ αὐτοί”, „hogy ők is”. De az exegé-
zisben a kommentárok a gyakorlatban nem 
annyira veszik komolyan, hogy ennek az „is” 
szócskának itt komoly szerepe van abban, 
hogy értsük azt, hogy kikre utal Pál ebben a 
versben, amikor a „választottak”-ról beszél. 

A kommentárok
Pál – és ha itt Pálra hivatkozok, mindenki 
nyugodtan kicserélheti az apostol nevét azzal, 
hogy „az ismeretlen szerző”, ha úgy véli, hogy 
nem az ismert apostol ennek a levélnek az író-
ja. Ennek a tanulmánynak a végén azért még 
visszatérek erre a témára, azzal az állítással, 
hogy „most talán már nem annyira nyugodt 
szívvel lehet mondani, hogy a szerző Pál egyik 
tanítványa vagy utánzója”. De ezt most még 
csak zárójelesen jegyzem meg.

Tehát Pál azt mondja Timóteusnak, hogy 
tartsa állandóan emlékezetében (μνημόνευε, 
praesens imperfectum!), hogy a Messiás Jézus, 
aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül 
(2,8). Ez Pál szerint az „én evangéliumom” 
összefoglalása. Számára ez a jó hír annyira fon-
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tos, hogy még azt is tűri, hogy ezért az evangéliumért bilincsbe verjék őt, ráadásul azt 
is, hogy szenvedjen, mint egy közönséges bűnöző (2,9). A humora se hagyta el őt. 
Hasonló ez ahhoz, ahogy szólt Agrippa király előtt, amikor azt mondja, hogy kéri az 
Istentől, hogy előbb vagy utóbb nemcsak a király, hanem mindenki, aki őt hallgatja, 
olyanná legyen, mint ő. És akkor – mint egy utógondolat – önmagára néz, és egy 
mosollyal hozzáteszi, hogy: „Na, jó, természetesen arra gondoltam, hogy minden-
ki előbb-utóbb a Messiás követője lesz, nem arra, hogy bilincsbe vernek” (ApCsel 
26,29). Hasonló humorral itt ezt írja, hogy annak ellenére, hogy most bilincsben 
van, az Isten igéje nincs megkötözve (2,9).

Ez után mutat arra, hogy honnan fakad számára az erő és a motiváció, hogy mind-
ezt a szenvedést kibírja. „Mindent elviselek a választottakért (διὰ τοὺς ἐκλεκτούς), 
hogy ők is (ἵνα καὶ αὐτοί) elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicső-
séggel” (2,10).

Kérdés az, hogy kikre gondol az apostol, amikor itt a választottakról beszél.  
A hagyományos megoldás kétféle. Az egyik magyarázat szerint itt a választottak a meg-
hívott hívők, akik Pál apostol kitartásában kapnak egy példát, hogy ők ugyanígy végig 
tartsanak ki a hitben. A másik magyarázat abból indul ki, hogy a választottak azok az 
emberek, akiket Isten arra szánt, hogy Pál apostol missziója során hitre jussanak majd.

Ez már majdnem egy rendszeres teológiai vita, hogy most már hívő emberekre 
gondol a szerző, vagy még nem hívőkről van szó, akiket Isten kiválasztott. De ez exe-
getikailag nem nagy különbség, és főként nem ad választ arra a jelenségre, hogy Pál 
azt írja, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget. Ők is, akkor kik 
vannak még e mellett? A választottak – de van-e mellettük még egy másik kategó-
ria, amely elnyerheti az üdvösséget? Esetleg arra lehet gondolni, hogy Pál magára és 
Timóteusra gondol, és azt akarja mondani, hogy ne csak ő nyerje el a Messiásban 
való üdvösséget, hanem a választottak is. De akkor Pál nem tartozik ezekhez a vá-
lasztottakhoz? Vagy ha igen, miért nem mondja, hogy „a többi választottak is”? Ez a 
magyarázat túl sok megmagyarázhatatlan problémát hagy maga után.

A szövegkörnyezet
Ha megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor ez az irodalmi kontextus lehetségessé tesz 
egy sokkal elegánsabb megoldást. Mi történik, ha a „választottak”-on a zsidókat érte-
nénk? Úgy tűnik, hogy ebben az olvasatban hirtelen helyére kerülhet minden részlet.

Legalább munkahipotézisként mondjuk, hogy itt a „választottak” szó a zsi-
dókra utal, akik Isten kiválasztott népét képzik (lásd Róm 9,3-5; 11,1-2.7.28), 
de még nem fogadták el Jézust Messiásként. A Római levélben nagyon is hasonló 
szavakat használ Pál: „Mi tehát a helyzet? Amire Izráel törekedett, azt nem érte el  
(τοῦτο   οὐκ     ἐπέτυχεν). A választottak azonban elérték (η   ̔  δὲ     ἐκλογη ̀    ἐπέτυχεν)” (Róm 11,7).  
A „kiválasztás” szó szintén visszahangzik a Róm 11,28-ban: „a kiválasztás miatt ked-
veltek (κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοί) az ősatyákért”.

Ezért érthető, hogy Pál azt írja, hogy ők is elnyerjék (τύχωσιν) a Messiásban 
való üdvösséget örökre maradó dicsőséggel. Az „örök dicsőség” kifejezés azt jelenti, 
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hogy a Messiásban az ember újra mutatja Isten képmását (1Móz 1,27). A „Dávid 
utódja” (8. vers, ld. Róm 1,3-4) már előre utalt arra, hogy a „népek apostola” (Róm 
11,13) ezt is feladatként látja, hogy a saját népét is elérje az evangélium üzenetével. 
Hisz éppen ezért került fogságba, mivel Jeruzsálemben a zsidók eretnekként és nagy 
veszélyként tekintettek Pálra. Itt nagyon tömören ugyanazt mondja az apostol, amit 
a Róm 9-11-ben is magyarázott: „Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek 
átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett 
(Róm 9,3) […] amennyiben tehát én a népek apostola vagyok, az válik szolgálatom 
dicsőségére, ha valamiképpen féltékennyé tehetem véreimet, és így megmenthetek 
közülük némelyeket” (Róm 11,13-14).

Ez az egész nemcsak Pál reménységére épül, hanem ő Isten igéjére hivatkozhat is, 
ahogy ez kiderül a folytatásban (2Tim 2,11). A mondatot – „igaz beszéd ez” (πιστὸς 
ὁ λόγος) – inkább így kellene visszaadni, hogy „megbízható az ige”.1 Tehát Pál itt 
az Ószövetség üzenetére és az evangélium hirdetésére hivatkozik (lásd 1Tim 1,15). 
Ennek a hirdetésének van jövője, akkor is, ha emberileg ez néha másként néz ki. 
Krisztussal együtt meghalni azt is jelenti, hogy vele együtt fogunk élni (2Tim2,11), 
ha ő a feltámadott (lásd Róm 6,8, Fil 3,8)! Ha végig kitartunk (lásd Mt 10,22), akkor 
Jézussal együtt fogunk uralkodni is (2Tim 2,12; ld. Róm 5,17). Ha megtagadjuk őt, 
akkor ő is megtagad minket (2Tim 2,12), ahogy Jézus ezt is mondta a Mt 10,33-ban. 
Csak zárójelben mondom, hogy itt is kiderül, hogy Pál sokkal többet tudott Jézusról, 
mint amit sokszor gondolunk.2 Talán a legérdekesebb az, hogy még hozzáteszi: „Ha 
hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja” (2Tim 2,13). 
Első látásra ez az előző mondat ellentétének tűnik. Ha tagadjuk őt, akkor az minket 
is tagad; hogy van az, hogy ő mégis hű marad, ha mi hűtlenek vagyunk? Hiszen azt 
vártuk volna az előző mondat után, hogy „ha mi hűtlenek, akkor rá se számítsunk”. 
De itt arról van szó, hogy Isten hű marad ígéreteihez. A Deuteronomium könyvből 
lehet tanulni, hogy Isten mindig hű marad: ha akarata szerint élünk, akkor adja 
áldását, de ha akarata ellene fordulunk, akkor bekövetkezik az átok (5Móz 28-30). 
Más szóval, az emberek hűtlensége soha nem okozza, hogy Isten feladja a terveit. Pál 
ezt más helyen is írta: „De mi van akkor, ha némelyek hűtlenné váltak? Vajon az ő 
hűtlenségük hűtlenné tenné Istent? Szó sincs róla!” (Rom 3,3-4). Itt mutatja meg Pál 
az evangélium hirdetésének a reménységét és Istennek megbízhatóságát. 

A szerzőség
Ha tehát a „választottak” szó a zsidókra utal, akkor egy eléggé páli gondolatmenettel 
találkozunk itt. Ezzel természetesen nem tudjuk bebizonyítani, hogy maga Pál ennek 
a levélnek a szerzője. De legalább egy kicsivel valószínűbb lett ennek a lehetősége. 
Ezért még röviden kitérek egy pár témára, amely a levélszerzőséggel függ össze.

1  Lásd van Bruggen, Jakob: Vaste grond onder de voeten: De formule pistos ho logos in de Pastorale 
Brieven, in Bezield verband, Kampen, Van den Berg, 1984.

2  Doedens, Jaap: Paul: The Only Stranger in Jerusalem Who Does Not Know the Things That Have 
Happened?, Sárospataki Füzetek, 19/2 (2015), 45–56.
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Újra eszünkbe juthat, hogy rendkívül sok konkrét emberre és helyre utal a szerző: 
· Loiszés Euniké (1,5)
· „az Ázsiában levők mind, köztük Figelosz és Hermogenész is” (1,15)
· Onésziforosz és a „házanépe” (1,16; 4,19)
· Róma (1,17)
· Himenaiosz és Filétosz (2,17)
· Antiókia, Ikónium, Lisztra (3,11)
· Démász, aki elment Thesszalonikába (4,10)
· Kreszcensz aki Galáciába ment (4,10)
· Titusz aki Dalmáciába ment (4,10)
· Lukács
· Márk (4,11)
· Tikhikosz, aki Efezusba ment (4,12)
· a köpeny és a könyvek, amelyekTróászban Karposznál maradtak (4,13)
· Alexandrosz, a részműves (4,14)
· Priszka és Akvila (4,19)
· Erasztosz, aki Korinthusban maradt (4,20)
· Eubulosz (4,21)
· Pudensz (4,21)
· Linosz (4,21)
· Klaudia és a testvérek mind (4,21)

És akkor még nem említettem Trofimoszt, akiről azt írja, hogy „Trofimoszt pedig 
Milétoszban hagytam betegen” (4,20). Ez a mondat önmagában pontosan az az uta-
lás, amely alapján szinte lehetetlen, hogy Pál legyen a szerzője ennek a levélnek. Mert 
ha feltételezzük, hogy Rómában van fogságban, és hogy itt nem egy olyan máso-
dik fogságról van szó, amelyről az Apostolok Cselekedetei könyvében nem olvasunk 
semmit, hanem éppen arról a fogságról van szó, amelyről Lukács is mesél a második 
könyvében (ApCsel 28,11-31), akkor hogyan hagyhatta Pál Trofimoszt betegen Mi-
létoszban, ha legalább két vagy talán három évvel ezelőtt járt utoljára Milétoszban 
(ApCsel 20,17-38)? Ráadásul Trofimosz, aki Efézusból való volt, még Pállal együtt 
Jeruzsálemben volt; éppen az ő ottléte okozta azt, hogy a zsidók azt gondolták, hogy 
Pál egy pogány származású férfit bevitt magával a templomba (ApCsel 21,29). Tehát 
az Apostolok Cselekedetei szerint Pál egyáltalán nem hagyta Trofimoszt Milétoszban. 
Ellenkezőleg, Trofimosz Pál egyik útitársa volt, és legalább addig, ameddig Pált Jeru-
zsálemben nem veszik őrizetbe, vele együtt volt! 

Természetesen azt lehet mondani, hogy valaki, aki utánozni akarja Pál stílusát, 
más leveleiből szedi ezeket a neveket. De érdekes módon ezeknek a neveknek a na-
gyobb része csak ebben a levélben fordul elő: Loisz, Euniké, Figelosz, Hermogenész, 
Onésziforosz, Filétosz, Kreszcensz, Karposz, Eubulosz, Pudensz, Linosz és Klaudia.

Akik más helyen is előfordulnak: Himenaiosz (1Tim 1,20), Démász (Kol 4,14; 
Flm 1,24), Titusz (2Kor 12,18; Gal 2,3, Tit 1,4), Lukács (Kol 4,14; Flm 1,24), 



101

 „Ők is”: Kik a „választottak” a 2 Timóteus 2,10-ben?

2018 – 1  SároSpataki Füzetek 22. évFolyam     

Márk (ApCsel 12,25; 15,37.39), Tichikosz (Tit 3,12), Alexandrosz (ApCsel 19,33? 
1Tim 1,20?),3 Priszka és Akvila (Róm 16,3), Erasztosz (Róm 16,3) és Trofimosz 
(ApCsel 21,29). 

Összesen tizenkettő más helyről nem ismert névről van szó, és tizenegy máshon-
nan ismert névről, a felsorolt személyek több mint a fele tehát csak ebben a levélben 
fordul elő. Ha én hamísító lennék, inkább kerülném az ismeretlen neveket, mert 
lehet, hogy az olvasók között valaki lenne, aki azt mondaná, hogy ilyen emberekről 
még soha nem hallott. De szintén kerülném az ismert neveket, főként olyan kontex-
tusban, hogy még a hollétüket is említeném. Hiszen biztos felbukkanhat valaki, aki 
ezt tudná cáfolni, vagy még szemtanúként, vagy történeti kutatások alapján. Rövi-
den: aki hamisítani akar, annak minél inkább homályosan kell kifejeznie magát. Aki 
ezt a szabályt elfelejti, úgy jár, mint a zsidó tanács Jézus feltámadása után, amikor 
mondták a Jézus sírját őrző katonáknak, hogy mit mondjanak: „Tanítványai éjjel 
odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk” (Mt 28,13). De mivel az ember álta-
lában csukott szemmel szokott aludni, elég furcsa, hogy pontosan tudják, hogy kik 
lopták ki a holttestet a sírból… Tehát vigyázni kell a túl sok konkrét adattal. A másik 
megoldás, amikor valakinek a stílusa szerint akarunk írni, a komoly történeti kutatás, 
amely sok utánajárással jár.

De ha maga Pál ennek a levélnek a szerzője, akkor teljesen logikus, hogy – főként 
most, amikor szinte egyedül maradt a fogságában – üdvözli munkatársait és tájékoz-
tatja Timóteust, hogy mi a helyzet, sőt figyelmezteti őt is, hogy bizonyos régi mun-
katársak már nem megbízhatóak. Úgy tűnik, hogy Pálnak nem volt aktuális infor-
mációja minden munkatársa hollétéről. Sokszor csak az utolsó helyüket tudja: talán 
Pál a sorok között azt akarja mondani Timóteusnak, hogy érdeklődjön, mi van velük.

A sok részletes személyes adat ezért inkább abba az irányba mutat, hogy itt 
igazából Pál apostol egyik valódi leveléről van szó – ha nem lenne az a furcsa Trofi-
moszról szóló mondat, hogy betegen hagyta őt Milétoszban. Csak az a baj, hogy 
itt alig lehet szó egy epigonírásról. Hiszen már az Apostolok Cselekedetei alapján 
megbukott volna. Mert ott olvassuk, hogy Pál már régóta nem volt Milétoszban, sőt 
Trofimosz még Jeruzsálemben is ott volt vele együtt. Itt lehet természetesen feltéte-
lezni egy második római fogságot, amelyben – mivel csupa spekuláció – bármilyen 
történelmi helyzet belefér. 

Ezért, ha meg tudjuk oldani ezt a Trofimoszról szóló állítást, akkor valószínűleg 
közelebb jutottunk a páli szerzőséghez. Éppen ezért, mert ez a Trofimoszról szóló 
említés az, ami a legkevésbé fér bele egy történeti rekonstrukcióba. De ha megnézzük 
a térképet, akkor viszonylag könnyen rekonstruálható az egész helyzet.

Ahogy már említettem, Trofimosz Pállal együtt ment Jeruzsálembe (ApCsel 
21,29). Valószínűleg onnan tért vissza Efézusba, a szülővárosába, mivel már nem ol-
vassuk a nevét abban a csoportban, amely Pállal együtt ment Rómába (ApCsel 27,2). 
Pál útközben Róma felé nagyon közel került Milétoszhoz, mivel a hajója Knidoszban 

3  Mivel Alexandrosz egy sokszor előforduló név volt, nem tudjuk, hogy ezeken a helyeken ugyanerről 
az Alexandroszról van szó.
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is kikötött (ApCsel 27,7). A két hely közti távolság légvonalban kevesebb, mint 100 
kilométer. Ott hallhatta, hogy Trofimosz beteg volt Milétoszban. Tehát elég közel 
kerültek egymáshoz, de nem tudtak találkozni. Pál nem, mivel fogolyként utazott, 
Trofimosz se, mivel beteg volt.4

Nem mondhatjuk azt, hogy száz százalékig lehet ezt bebizonyítani, de ez sokszor 
előfordul egy történeti rekonstrukciónál. A lényeg az, hogy ha a kirakó minél több 
részlete logikusan helyére kerül, akkor az összkép egyre hihetőbb lesz.

“They Also”: Who Are the “Chosen Ones” in 2 Timothy 2:10?

In this short study, I argue that a possible explanation for 2 Timothy 2:10 (“Therefore I 
endure everything for the sake of the chosen ones, that they also may obtain salvation 
in Christ Jesus with its eternal glory”) may be that the author was referring to the 
Jewish people with the words “the chosen ones”. In this vein, the wording “they also” 
receives a more natural place in the strain of thought of the verse. Moreover, this 
explanation fits into the way the apostle Paul expresses himself in his letter to the 
Romans. Based on this exegesis, and the references in the letter to many co-workers 
of Paul, there is reason to consider 2 Timothy as a genuine letter of Paul, were it 
not for the reference to Trophimus, whom he “left ill in Miletus” (2 Tim 4:20). 
This reference seems to defy any historical reconstruction. From Acts we know that 
Trophimus was with Paul on his last journey to Jerusalem, moreover, it was exactly 
because people in Jerusalem saw Trophimus in the city together with Paul, they 
supposed that Paul brought him into the temple (Acts 21:29). This became the main 
cause of Paul’s enduring imprisonment. However, the reference to Trophimus being 
left ill in Miletus fits into Paul’s journey to Rome. When his ship anchors at Cnidus, 
they were only some one hundred kilometres from Miletus. But the two could not 
meet; Paul not, because he was a prisoner, Trophimus not, because he happened to 
be ill. This possible reconstruction, thus, takes away the obstacle that because of the 
reference to TrophimusPaul cannot be the author of this letter.

4  Lásd Van Houwelingen, P. H. R.: Timoteüs en Titus: Pastoraleinstructiebrieven, Kampen, Kok, 
2009, 248.




