Te mit adnál?
What Would You Give?

Te mit adnál? | What Would You Give?
Krisztusért még ezt is! | Even this for Christ!
Kész volt kitartani Pál mellett | He was willing to persevere with Paul
Kész volt elengedni Pált | He was willing to let go of Paul
Mindvégig hűséges volt | He was faithful til the end

Krisztusért még ezt is! | Even this for Christ!
ApCsel 16.1 Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus
nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia,
2 akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek.
3 Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel
körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt.
16.1 Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there, named Timothy, the son of a Jewish
woman who was a believer, but his father was a Greek. 2 He was well spoken of by the brothers at Lystra
and Iconium. 3 Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because
of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek.

Krisztusért még ezt is! | Even this for Christ!
2Tim 1.5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás
nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban,
Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is
megvan.
1.5 I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother
Lois and your mother Eunice and now, I am sure, dwells in you as well.

Krisztusért még ezt is! | Even this for Christ!
2Tim 1.5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás
nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban,
Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is
megvan. 6 Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten
kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned.
1.5 I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother
Lois and your mother Eunice and now, I am sure, dwells in you as well. 6 For this
reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the
laying on of my hands.

Kész volt kitartani Pál mellett
| He was willing to persevere with Paul
Fil 2.19 Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem
hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam: mi van veletek.
20 Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén
törődne ügyeitekkel;
21 mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval.
19 I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of
you. 20 For I have no one like him, who will be genuinely concerned for your welfare. 21 For
they all seek their own interests, not those of Jesus Christ.

Kész volt kitartani Pál mellett
| He was willing to persevere with Paul
22 De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek,
úgy szolgált velem az evangéliumért.
23 Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom,
hogyan alakulnak dolgaim.
22 But you know Timothy's proven worth, how as a son[e] with a father he has served with
me in the gospel. 23 I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with
me, 24 and I trust in the Lord that shortly I myself will come also.

Fiatal volt | He was young
1Tim 4.12 Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a
hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.
12 Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in
speech, in conduct, in love, in faith, in purity.
Beteges volt | He was prone to sickness
1Tim 5.23 Ezután ne csak vizet igyál, hanem - gyomrodra és gyakori
gyengélkedésedre való tekintettel - élj egy kevés borral is.
23 No longer drink only water, but use a little wine for the sake of your
stomach and your frequent ailments.

Félénk volt | He was timid

6 Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi
ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. 7 Mert
nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét. 8 Ne szégyelld hát a mi Urunkról
szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj
velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által.
6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is
in you through the laying on of my hands, 7 for God gave us a spirit not
of fear but of power and love and self-control. 8 Therefore do not be
ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoner,
but share in suffering for the gospel by the power of God,

Kész volt elengedni Pált
| He was willing to let go of Paul
ApCsel 17.14 Ám akkor a testvérek azonnal továbbküldték Pált, hogy menjen a
tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. (Bérea)
19.22 Elküldött Macedóniába kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust
és Erásztoszt; ő pedig egy ideig Ázsiában maradt.
17.14 Then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained
there.
19.22 And having sent into Macedonia two of his helpers, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for
a while.

Kész volt elengedni Pált
| He was willing to let go of Paul
1Tim 1.3 Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban,
és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat,
3 As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain
persons not to teach any different doctrine,

A tanítványképző dolga nem az, hogy
tanítványokat neveljen, hanem az, hogy
tanítványképzőket neveljen.

The job of a disciple is not to make disciples, but to
make disciples who make disciples.

Kész volt elengedni Pált
| He was willing to let go of Paul
2Tim 2.2 Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus
Jézusban van.
2 És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható
embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.
2 You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, 2 and what you have heard
from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men,[a] who will be able to teach others
also.

Mindvégig hűséges maradt
| He was faithful til the end
2Tim 4.1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog
élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek:
2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints,
biztass teljes türelemmel és tanítással…
5 Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista
munkáját, töltsd be szolgálatodat. 6 Mert én nemsokára feláldoztatom, és
elérkezett az én elköltözésem ideje…
5 As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your
ministry.6 For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come…

Mindvégig hűséges maradt
| He was faithful til the end
2Tim 4.13 Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el,
amikor jössz; hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket.
13 When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, also the books, and above all the
parchments.

Bármit Krisztusért
Anything for Christ

Bármit Pálért
Anything for Paul

Akár elengedni is
Even to let go

De végig hűségesen
But faithful til the end

Te mit fogsz adni?
What Will You Give?

