
Heti biztató üzenetek 2.3. Légy példa a hívőknek!

„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)

Hívő emberként a misszió nagyon fontos számunkra, és ez jól is van így. Mármint az, amit misszión
értünk, hogy meg kell szólítani embereket, akik majd eljönnek a templomba, s akik csatlakoznak a
közösséghez, beépülnek, fejlődnek, hitre jutnak, megmenekülnek a pokoltól. 

Aztán persze az egy jó kérdés, hogy tényleg ez-e a misszió és ez-e a feladatunk. A misssio  latin
kifejezés  küldetést  jelent.  A küldetés  értelmezését  pedig többnyire  a  missziói  parancshoz kötik,
amelyet  Máté evangéliumának utolsó soraiban olvashatunk.  Jézus elküldte  ugyanis  tanítványait,
hogy kereszteljenek, tanítsanak, hozzák közel Jézust minden emberhez. 

„Kapunyitás.” „Vonzóvá tétel.” „Hitelesség.” „Stratégia.” „Megújulás.” - ezek mind nagyon fontos
szavak, és igen fontos, hogy az emberek számára ez az ügy vonzó legyen. Ugyanakkor az ügy nem
csak  az  emberek  megszólításáról,  behívásáról,  megragadásáról  szól.  Nem csak  a  csábításról,  a
megnyerésről. A férfit, a nőt is sokkal egyszerűbb vonzáskörünkbe vonni, mint megtartani.

A megtartásnak pedig egy lényeges eleme az, hogy nem csak az emberekhez küld Jézus, hanem
küld  egymáshoz is.  Nem engem a  tanítványt  helyez  el  a  nagy bűnös világban,  hanem minket,
közösségként. Amikor az ember lát egy jól működő családot, maga is családot szeretne. Amikor lát
embereket jókedvűen dolgozni, maga is csatlakozna hozzájuk. Egyedül viszont ez nehezen megy és
ezért is hangsúlyozza Jézus: egymást szeressétek és akkor a világ meglátja majd, hogy a követőim
vagytok.  Legyetek  példává  egymás  előtt!  Erősítsétek  egymást!  Tartozzatok  össze,  de  igazán!
Legyetek egy erős közösséggé! 

Egy tanítványát  egyszer  Ágoston  egyházatya  téríteni  küldte  hitetlen  emberek  közé.  Néhány év
múlva találkoztak és Ágoston megkérdezte tanítványát a tapasztalatokról. Keserűen felelt:  nagy a
sötétség, atyám. Ekkor Ágoston így felelt: nem azért küldtelek el, hogy elkeseredj a sötétség miatt,
hanem azért, hogy világíts! – Igen, küldetésünk, hogy világítsunk. De egyedül ez nagyon nehéz.
Sokkal könnyebb közösségben fényünket összeadva fénylővé válni. Legyetek példává a hívőknek:
azoknak  az  embereknek,  akikhez  küldött  Jézus,  és  velük  együtt  példává  lesztek  a  még  nem
hívőknek. Közösen. Közösségben.   


