
Heti biztató üzenetek 2.2. Ki lehet példakép? 2. 

„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben,
a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.”  (1Timóteus 4,12)

Légy  példa!  Talán  ez  a  jó  benyomás  hagyásával  kezdődik.  A  jó  benyomásban  van  valami
feledhetetlen. Nagy segítség minden emberi kapcsolatban, ha az első benyomás jól sikerül. Ha azt
érezzük – mikor először lépünk be egy új csoport vagy osztály tantermébe –, hogy működni fog ez
közöttünk, hogy elfogadjuk egymást, és ki fogjuk hozni ebből a kapcsolatból a legjobbat. Nagy
segítség, mikor azt tudjuk megélni, hogy elfogadó közösségre találtunk a munkahelyünkön, hiszen
ez az első tapasztalat. 

Persze  előfordul,  hogy az  első  benyomás  nem sikerül  a  legjobban.  Ilyenkor  sem kell  azonban
kétségbeesni. Minden egyes találkozás ugyanis alkalom új benyomások szerzésére, ismerkedésre,
beszélgetésre, egymásra figyelésre, egymás történetének megismerésére. Az új benyomások pedig
vezethetnek új véleményhez, egymás megítélését megváltoztató következtetésekhez. 

Azzal viszont tisztában kell lennünk, nincs nyomhagyás sebzés nélkül. Mikor a pénzt nyomják, a
puha fémbe belenyomják egy keményebb anyaggal a mintát.  A toll megkarcolja a papírt,  mikor
írunk vele. Aki vési a fát, hogy feldíszítse, vagy csak monogramjával ellássa, az is sebet hagy a
felületen. Mint ahogy sebet hagy a földön is minden földmunka, amikor a vetést készíti elő. 

Ezekből  a  földsebekből  ugyanakkor  új  kis  növény,  új  élet  lesz.  A papír  sebzéséből  ismeret,  új
ismeret lesz. A puha fémből pedig értékes pénz lehet. Azaz olyan sebzés a nyomhagyás, ami tud
pozitív lenni, tud gazdagítani, tud értékesebbé tenni. Mint ahogy az a bizonyos mélyebb benyomás
tud kellemetlen nyomokat is hagyni bennünk. Olyan, mint az emberi szó. Az emberi szó el is tud
simítani sok mindent a lelkünkben és fel is tud zaklatni, akár teljesen értelmetlenül is. 

Mi tehát a példaadás lényege? Az, hogy nyomot kell hagynunk, hogy nyomot hagyhatunk a ránk
bízottak  lelkében,  és  ez  lehet  jó  nyom,  olyan  nyom,  ami  előre  viszi,  ami  élteti,  ami  értékeit
gyarapítóan kísérheti. A példaadó megfontolt, óvatos személy, tudja, hogy a lelkek sebezhetőek. A
példaadó személy olyan üzenetet ad át, amelyet maga is igyekszik életében valóságosan megélni. A
példaadás összetett feladat, élethivatás, küldetés...


