
Heti biztató üzenetek 2.8. Légy példa a hívőknek a tisztaságban!

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

Aki példát  ad tisztaságával a hívőknek,  az a  görög szöveg szerint a
szentségével,  életszentségével  ad  példát  a  keresztyéneknek.  Ez  a
szentség  pedig  sokszor  egy  nyomásként,  valamiféle  erkölcsi
maximaként jelenik meg, ami jóval több irigységet, féltékenységet és
vádaskodást hoz, mint elismerést és követési szándékot. 

Félünk is  sokszor  szentségre,  tisztaságra törekedni,  pláne a  szentség
példájává  lenni,  hiszen  a  legtöbb  támadás  e  vonalon  éri  a
keresztyénséget.  Kétségbe  vonják  a  hitelességünket  és  vele  együtt
hitünket, sőt magát Istent is – ha ilyenek a követői, milyen az Uruk? Ha
pedig  ez  így  van,  jobb  ezt  nem erőltetni,  úgyis  lehetetlen  küldetés.
Valóban az? 

Ha így  tekintünk  az  életszentségre  bizonyára  az.  De lehet  egy picit
másképp is  nézni.  A  krisztosz szó a görög nyelvben felkentet  jelent,
éppúgy mint a héber messiah szó. A hivatalba lépő királyt, prófétát és

papot illette meg az a gesztus, hogy illatos olajat csorgattak fejére, s így az illat összekapcsolódott a
küldetéssel. Az illatos ember az, akit Isten kiválasztott. Aki keresztyén, aki életét Krisztus Jézusnak
szenteli,  éppígy  osztozik  a  küldetés,  a  megbízatás  illatában.  Természetesen  minket  nem  a
megváltásra, hanem a megváltásról szóló bizonyságtételre ken fel az Úr, de az Ő követőiként az Ő
illatát áraszthatjuk és szentségünk illatával az Ő jó illatát idézhetjük fel az emberekben.

Aztán van egy páli mondat is Jézus követőire: „Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az
üdvözülők és az elkárhozók között:  ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre.”
(2Korinthus  2,14-15).  Ez  a  kép  a  győztes  csaták  utáni  római  felvonulásokat  idézi.  A
hadizsákmánnyal  és  foglyokkal  vonuló  győztes  hadvezérek  előtt  tömjénező  papok  haladtak.  A
tömjén illata betöltötte az egész utcát. Mindenki érezte ezt a szagot. A győztesek az elismerés illatát
szívták magukba, amelyből megbecsülést és megdicsőülést remélhettek, a vesztesek számára pedig
ez az illat az ítélet illata volt, hiszen rájuk a menet végeztével fogság, megaláztatás, vagy akár halál
vált. 

Küldetésünk  felvállalásának  ez  egy  másik  fontos  aspektusa.  Hogy  Krisztus-illatunk  nem  csak
Jézusra mutató hívogatás, hanem az eljövendő ítéletről szóló figyelmeztetés is. Hiszen Jézus már
győzött a golgotai kereszten és győztes erejének felvonulása közeledik is. Nekünk pedig készen kell
állnunk és  hívogatni  sokakat  a  győztes  Krisztust  követő  diadalba.  Ezért  viseljük  és  viselhetjük
magunkon Krisztus jó illatát.  Imádkozzunk azért,  hogy ez az illat áradjon felőlünk a bennünket
figyelők felé! 

„Krisztussal járni, lakozni, Szent élettel illatozni, Igaz hitben nem habozni: Jézus Krisztus taníts,
taníts imádkozni!” (474. dicséret)


