
Heti biztató üzenetek 2.1. Ki lehet példakép? 1. 

„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)

A legtöbb közösséget megannyi bizalmatlanságon alapuló kisebb-nagyobb konfliktus terheli. Hívják
ezt klikkesedésnek, generációs feszültségnek, férfi-női problémának, hierarchiából adódó harcnak
és  sok  minden  másnak,  de  közös  alapja  és  káros-kóros  tünete  mindezeknek  a  lenézés.  Az  a
viszonyulás,  amikor  valakit  nem  tartanak  méltónak  arra,  hogy  a  közösség  tagja  legyen,  hogy
megszólaljon, hogy véleménye legyen. 

Nem könnyű megtanulni megadni a tiszteletet a fiatalnak, az újnak, a kívülről jövőnek, a másként
gondolkodónak. Egész egyszerűen azért nem, mert a legtöbb közösség zárt,  tagjainak szigorúan
meghatározott identitása van és a kívülről jövőnek először bizonyítania kell azt, hogy méltó tagja
lesz a közösségnek. Igazolnia kell, hogy identitásunk alapelemeit megismerte, elfogadta, integrálta,
magára  nézve  kötelezőnek  tartja  és  történjen  bármi,  számíthatunk  rá,  hogy  meg  nem  tagadja.
Tudnunk kell, hogy a miénk, hogy közülünk való. 

Nem túl szeretetteljes és nagyvonalú ez a hozzáállás! De a közösségek élet-halál harcában teljesen
érthető.  Pál  korában  egy  keresztény  közösséghez  tartozni  kockázatos  volt.  Újakat  befogadni  is
kockázatos volt, senki sem tudhatta, hogy az újonc nem besúgó, vagy nem tévtanító, aki rossz útra
visz bennünket. Ma sem egyszerű ez az egész, bár ma talán nem fegyverekkel, hanem unott vagy
éppen gúnyos tekintetekkel néz szembe az ember. 

Pál apostol Timóteust a keresztény közösség egyik leendő vezetőjeként látja fiatal kora ellenére. A
fiatalok felé az ókorban nem tanúsítottak túl nagy bizalmat. Közösségi elfogadásának kérdése még
Nursiai Benedek korában is problémás volt, hiszen Benedek a Regulában külön hangsúlyozza, hogy
a fiatalokat is meg kell hallgatni a tanácskozáson, mivel általuk is taníthat és vezethet bennünket az
Úr. 



A kor  ugyanis  nem  fontos.  A szív  fontos.  Jól  tudjuk  ezt  Dávid  történetéből,  akit  10-11  éves
kisfiúként látott alkalmasnak Isten arra, hogy Izrael királya legyen, mert a szívét nézte, a lelkületét
nézte, a gondolkodását nézte, az értékrendjét nézte, a határozottságát nézte, az elszántságát nézte. 

Pál fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy nem kor kérdése a rátermettség, hanem jelenléti minőség
kérdése.  Mit  ad a  közösségnek az,  hogy tagja  vagy? Milyen lelkülettel  lépsz be e  falak közé?
Milyen célok lebegnek a szemeid előtt? Mi mozgat? Mit akarsz adni társaidnak és rád bízottaknak?
Persze az emberi  alkalmasság és méltóság kérdésének csak egyetlen változója a  kor,  megannyi
olyan tulajdonságunk,  olyan erősségünk vagy hiányosságunk lehet,  ami  miatt  a  lehetőségeinket
talán magunk is korlátozottnak érezzük.

Ezért is igen bátorító az az üzenet, hogy Isten látja benned, hogy példává lehetsz tanítványaid és
társaid számára is. Végezhetsz példaértékű munkát, szeretheted a diákokat, teremthetsz értékeket,
állhatsz kitartóan a küszködő tanulók mellett, gondozhatsz tehetségeket és támogathatod egy-egy jó
szóval a tanáriban a körülötted ülőket. Isten nem vet meg, nem tart méltatlannak, nem néz le. Ő
felemel, hogy szolgálatba állítson. Jó ha ezt egymáson is látjuk: a megbízatás isteni jó illatát és így
támogatjuk  egymást  a  folytatásban  és  a  beilleszkedésben  és  a  mindennapi  küzdelmekben  és
örömökben. Így lehetünk együtt is példaértékű csapat, jó példát adó közösség.


