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Pásztor Gyula 
 

Isten igéje pedig hirdettetni fog! 
 
Hogy Isten igéje hirdettetni fog a világ végezetéig, afelıl egészen biztosak 
lehetünk. Errıl Isten maga fog gondoskodni. Fontosabb kérdés viszont 
számunkra az, hogy Isten errıl miként kíván gondoskodni, hiszen az Írás 
arról tanúskodik, hogy az Úr igéje hirdetésében mindvégig szerepet szán 
az övéinek. Ez derül ki Jézus Krisztus missziói parancsából csakúgy, mint 
az úrvacsora szereztetési igéjébıl: „…az Úrnak halálát hirdessétek, amíg 
eljön.” (1Kor 11,26) Ennek mikéntjérıl beszél tanulságos módon Pál 
apostol Timóteusnak, amikor ezt mondja: „Kérve kérlek az Isten és Krisztus 
Jézus színe elıtt, aki ítélni fog élıket és holtakat; az ı  eljövetelére és országára kér-
lek: hirdesd az igét, állj elı vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idı, feddj, ints, 
biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idı, amikor az egészséges tanítást 
elviselhetetlennek tartják, hanem saját kívánságaik szerint győjtenek maguknak 
tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülöket, de a mondákhoz 
odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat viseld el türelmesen, 
végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat maradéktalanul teljesítsd.” (2Tim 
4,1-5) 

Isten közvetlen terve és akarata tehát így szól: Hirdesd az igét, állj 
elı vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idı. Ezt hallva könnyen az a 
tiltakozó gondolata támad az embernek, hogy Isten miért hozza ilyen 
lehetetlen helyzetbe az övéit. Az alkalmatlan idıben valamely más úton is 
gondoskodhatna szava hirdetésérıl. Mégis, ebben az igében Isten akara-
tának csodálatos rendje tükrözıdik, melyben egyszerre gondoskodik az 
övéi hitben való megtartásáról és mások megnyerésérıl. 

Pál apostol szavaiból az derül ki, hogy az ige hirdetésének felada-
ta nem tőr halasztást. Nem késleltetheti az sem, ha alkalmatlannak látszik 
az idı. Ennek alátámasztására négy ösztönzı és  sürgetı indokot hoz fel:  
  Az elsı: Krisztus ítélete. Timóteusnak és a Krisztusban hívı 
embernek a feltámadott Úr adja a megbízást, és elıtte kell elszámolni 
annak betöltésérıl. İ dönt arról, hogy mikor miben akarja látni az övéit, s 
nem a körülmények. 

A második: Krisztus eljövetele. Az itt használt epifánia szó az 
ókorban az istenek tevıleges megjelenését, illetve a császár trónra lépését, 
vagy látogatáson való megérkezését jelölte. Aki például ez utóbbira ké-
szült, az nyilván igyekezett mindent rendbe tenni, mindennel készen lenni, 
hogy a császár elıtt ne valljon szégyent, hanem elismerésre találjon. Így 
kell hogy álljon az Úr megjelenését váró ember a maga szolgálatában.  

A harmadik: Krisztus országa. Egy ország tisztességes polgára a 
saját királya törvényeit igyekszik betölteni. Aki Krisztus országának tagja, 
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mint Timóteus is, az már itt a földi életben is, mint hőséges polgár az ı 
törvényéhez tartja magát az ige hirdetésében is.  

A negyedik indok pedig így hangzik: „Mert lesz idı, amikor az egész-
séges tanítást elviselhetetlennek tartják …” Pál figyelmezteti Timóteust, s az ige 
mai olvasóját, hogy holnap sem lesz könnyebb. A kivárás nem megoldás. 
Holnap nem alkalmasabb, hanem alkalmatlanabb lesz az idı. A halogatás-
ra, a mentegetızésre Isten nem ad lehetıséget. Csak elıre lehet menni. 
Légy hát lelkileg is, testileg is folyamatosan kész, felvértezett. Ez viszont 
egy következı, kimondatlan kérdéssel szembesít. Isten szempontjából 
külsıleg nincs alkalmatlan idı. De amit Timóteus, és Jézus Krisztus min-
denkori követıje alkalmatlan idınek tartana, az vajon nem a saját (pilla-
natnyi) alkalmatlanságának kifejezése-e? Alkalmatlannak érzi az idıt, mert 
ı maga alkalmatlan ott és akkor Isten igéjét megfelelı módon hirdetni. 
Alkalmatlan a saját csüggedése, hitetlensége, bukása, a hőségben, szere-
tetben, menteni vágyásban való ellankadása miatt. Éppen erre int Pál 
apostol a folytatásban: „Te azonban légy józan mindenben, a bajokat viseld el 
türelmesen, végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat maradéktalanul teljesítsd.” 

Vigyázz, „Timóteus”! Ne légy soha alkalmatlan. Akkor nem lesz 
az idı sem az. Légy mindig kész és felkészült arra, hogy feddhess, inthess, 
biztathass teljes türelemmel és tanítással. Ahol Isten gyermeke ennek 
enged, ott átéli, hogy Isten parancsa nem lehetetlen helyzet elé állítja, 
amikor azt kéri, hogy hirdesse az igét, s álljon elı vele akár alkalmas, akár 
alkalmatlan az idı.  Megérti, hogy míg az Úr így gondoskodik arról, hogy 
igéje mindvégig hirdettessék, addig  ezen keresztül övé hitbeli egészségét 
is ırzi és gondozza. Így a folyamatos készenlét elvárása nem olyan teher 
lesz, amelybe rövid idın belül belefárad a hívı ember, hanem ez folyama-
tosan Krisztushoz köti, rajta keresztül folyamatosan Krisztus táplálja. És 
Isten igéje bátran fog hirdettetni. 




