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Remélem  az  Úr  Jézusban,  hogy  Timóteust  hamarosan  elküldhetem  hozzátok,  hogy  én  is  megnyugodjam,
miután megtudtam: mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törödne
ügyeitekkel; mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy
kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt
azonnal  elküldhetem,  mihelyt  meglátom,  hogyan alakulnak  dolgaim.  De  bízom az  Úrban,  hogy  magam is
hamarosan elmegyek. (Filippi 2:19-24)

Pál  apostol  a filippi  gyülekezet felkeresésére alkalmas munkatársat Timóteus személyében találja meg.  Áhítatunk
terjedelmébe annak a jelzőnek a rövid elemzése fér bele, amellyel az apostol jellemzi munkatársát: 
Timóteus  –  kipróbált,  megbízható.  Ez  a  fogalom  gazdagabb  jelentéssel  bír  a  Bibliában,  mint  a  mi  magyar
nyelvünkben. 

Nem az  embernek egy vele  született  tulajdonságára  kell  gondolnunk,  hanem arra  a  minden körülmények között
egyenletesen sugárző hűségre, amelyet csakis az idő és a tapasztalat érlelhet meg. A kísértések terhei alatt születik, és
a meglétét csak ezekben lehet bizonyítani.  Kipróbált az az ember, akit a kudarcok nem törnek le, és a sikerek nem
szédítenek meg. A gyülekezet küldő-belső harcai, szenvedései jelentik számára a terhelési próbákat, a hitelesítéseket.
Pál  sokat  tudott  erről:  „tudjuk,  hogy  a  megpróbáltatás  munkálja  ki  az  állhatatosságot,  az  állhatatosság  a
kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet” – írja a Római levélben. (Róma 5:3-4) 

A szó jelentéséhez az is hozzá tartozik, hogy ezt az ember nem állapíthatja meg önmagáról. Timóteus esetében is Pál
és a filippi gyülekezet tanúsítja, de a döntő mégis az, hogy maga Isten a kezes érte. „Mert nem az a megbízható ember,
aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.” (2Korintus 10:18) A megbízható munkatárs tehát olyan ember, aki
elsősorban a felelősséget látja, és nem a tisztsége méltóságát. Mindig, mindenben Isten előtt tudja felelősnek magát.

Pált sok más, hasznos munkatárs is körülvette a gyülekezetek szolgálatában. Úgy tűnik azonban, hogy a Krisztusba
vetett hit önmagában még nem tesz alkalmassá egy konkrét szolgálatra. Munka közben és a szolgálat terhei alatt kell
rá éretté válni.  Az apostol úgy látta,  hogy Timóteus az, aki a Krisztus dolgait  részesíti  előnyben, és ez bizonyos
esetekben nem feltétlenül egyezik meg a gyülekezet pillanatnyi privát igényeinek a kiszolgálásával.  A gyülekezet
igényei és Krisztus szempontjai  ugyanis nem mindig esnek egybe. Az apostol azért  bízik Timóteusban,  mert  ő a
népszerűség keresése helyett azzal törődik, hogy a gyülekezet megtalálja Krisztus útját, és le ne térjen róla. Mert csak
így dolgozik a gyülekezet lefőbb javát szolgáló Főpásztor: Jézus Krisztus kezére.

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Hálaadásunkban rólad emlékezünk, Kegyelmes Istenünk tégedet tisztelünk
Te nagy jóvoltodért, és felmagasztalunk, Haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk.

Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket, Mi édes Istenünk, ne nézd bűúneinket;
Tiszta szívből kérünk, mi könyörgésünket Vedd hozzád, Úr Isten, esedezésünket.

Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben;
Adj igaz értelmet bőséggel elménkben, Téged szolgálhassunk e földön éltünkben.

Tanúságra erőt csak tetőled kérünk, Hogy szent istenséged dicsértessék tőlünk;
Ha először a te országod keressük, Semmiben nem lészen fogyatkozás nékünk.

Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban, végig megmaradást mi hivatalunkban,
Szorgalmatosságot, hűséget tisztünkben, Egymás-szeretetet plántálj életünkben.

Engedd meg ezeket, szent Atyánk, Krisztusért, Mi Idvezítőnkért, kegyes táplálónkért,
Ki egy hatalomban Szentlélek Istennel Élsz és uralkodol mindörökké, Ámen.


