
Heti biztató üzenetek 2.4. Légy példa a hívőknek a magaviseletben!

„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)

Egyszer hittanórán példaképekről beszélgettünk
gyerekekkel.  Ki  az,  aki  jó  példakép  lehet?
Bevallom,  hogy  próbáltam  saját  gondolataim
közt is kutatva élő és már nem élő nagyságokat
felsorakoztatni,  vagy  olyan  emberek  emlékét
felidézni,  akiktől  sokat  kaptam,  és  nagyra  is
tartottam, vagy olyanokkal való találkozásokat
felidézni, akik ma is sok inspirációt jelentenek
számomra. Szépen sorakozott egy nívós csapat
az  ókortól  egészen  napjainkig  gondolataim
kivetüléseként  annak  az  általános  iskolának
második emeleti tantermében. 

Eszembe jutottak azok a próféták, apostolok, egyháztanítók, akiknek gondolataival munkámban is
sokat  birkózom.  Eszembe  jutottak  olyan  lelkipásztorok,  akiket  ismerhettem,  vagy  akiknek
igehirdetéseit  olvasva  végtelenül  sajnálom,  hogy  sohasem  láthattam,  sohasem  hallhattam
személyesen. És eszembe jutottak azok az asszonyok is, akik gyerekkoromban jártak a bibliaórára,
ha  elmentem az  én fejemet  is  megsimogatták,  táskájukban kis  képet  vagy igés  kártyát,  esetleg
enyhén  megolvadt  cukorkát  kotortak  és  kedvesek  voltak.  Nem  értettem kedvességüket,  hiszen
semmit sem tettem érte. De jól esett és jól esett látni szomjas tekintetüket a prédikációk hallgatása
közben, hallani remegő hangjukat, mikor énekeltünk. Láttam arcukon a fájdalmat, mikor felálltak a
székből és recsegtek kopott ízületeik, de elmosolyodtak és panasz nélkül mondták: a korral jár – és
ott voltak a következő héten is az alkalmon. Hiszem, hogy ők szerettek és imádkoztak be az Isten
országába.  Ők lágyították lelkemet öntöző szeretetükkel  szívem talaját  a  magvetéshez,  hogy az
szárba  szökkenve  gyümölcsöt  teremhessen.  Sokan  közülük  nem  élnek  már,  de  legyen  áldott
emlékük örökké! 

Ott álltak lelki szemeim előtt és azon morfondíroztam idegesen kicsit,  melyiküket is válasszam.
Zavaromat az egyik fiú szavai oldották. Tudod, Tamás bácsi, az embereknek vannak jó és rossz
tulajdonságai is. Ha hasonlítani akarok egészen a példaképemre, nem lehet csak a jó tulajdonságait
lemásolni, ha olyan leszek mint ő, akkor rossz tulajdonságait is átveszem. Ezért jó példakép csak
Isten lehet, mert neki nincsenek rossz tulajdonságai. 

Milyen jó, hogy nem kell senkinek ránk hasonlítania! Elég, ha utat mutatunk ahhoz, akire egyedül
érdemes hasonlítani! Ez sem kevés, és ez is hitelességet, alázatot, odaszánást és rengeteg hűséget
kíván:  esőben  és  fagyban  és  tűző  napban  is  állnia  kell  az  útjelzőnek!  Jézus  ezt  mondta:  úgy
ragyogjon világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék mennyei
Atyátokat!  (Máté  5,16)  Ha törekszünk arra,  hogy a jó,  amit  teszünk,  Isten iránti  magasztalásra
indítson embereket,  akkor  életvitelünk  jó  példává  lesz  a  bennünket  látóknak.  Zárógondolatként
álljon  előttünk  egy  idézet,  amellyel  I.  Gergely  –  a  gregorián  atyja  –  igyekezte  korának
lelkipásztorait  inspirálni,  de  minden  keresztyén  ember,  akire  figyelnek,  így  tanárok  is  sokat
meríthetnek abból a szemléletből, amely szavaiból árad: „A szóval elhintett mag akkor sarjad ki
könnyen, ha azt a hallgató lelkében az igehirdető kegyessége öntözi.”Lelkész és minden keresztyén
ember tehet azért az életével, hogy a magvetésből élet legyen. Ez az a példa, amellyel egymást
igazán segíthetjük az úton. 


