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Meditáció

Mint a vadludak

Lelkigyakorlaton hallottam ezt a példát; szép, megragadó és megfontolandó.
1
A vadludak V-alakban repülnek, mert így 71%-al több
utat tudnak megtenni, mintha egyedül repülnének. Az elöl
repülõ madarak szárnymozgása felhajtó erõt hoz létre, ezért
könnyebb a repülés csoportosan. V-alakban repülve a legfiatalabb, a legidõsebb és a legbetegebb madár is célba ér.
Ennek a példának kisközösségi vonatkozása: a közösség
a legalkalmasabb eszköz arra, hogy eljussunk a célunkhoz, hogy többet tudjunk teljesíteni önmagunk erejénél.
Mindenki felhajtóerõt hoz létre, aki felfelé, Isten Országába törekszik, így lehet a legjobban segíteni társainkat.
Minden közösség igazából akkor kezdõdik, amikor Jézus
Krisztus miatt jövünk össze, az õ Országát akarjuk építeni
adással-osztozással, békességteremtéssel, szolgálattal.
A jó közösség elbírja a gyengéket, de elbírja az erõseket is,
és esélyt ad annak, akinek az életben nem lenne sok esélye.
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A vadludak váltogatják egymást a vezetésben. Vezetni
csak a legstrapabíróbbakat engedik, hiszen a vezetés a legnehezebb feladat. Sem öreget, sem beteget, sem túl fiatalt
nem engednek vezetni. Ezt az erõs középkorosztály végzi.
A kisközösségben igazán az lehet tekintély, aki lelkileg
erõs, tud tájékozódni. Aki még saját magát sem tudja navigálni, az ne vállalkozzon mások vezetésére.
Az élen állni, járni a legnehezebb feladat, a felelõsség miatt is, a szerep miatt is (célba kell juttatni a rám bízottakat).
Amelyik közösség éretlen, tájékozódni képtelen, túl rutintalan vezetõre bízza magát, az eltéved. Aki eltéved, az
nem ér célba.
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A V-alakban való repülésnek szigorú sorrendje van: elöl
megy a vezetõ, utána az erõteljes fiatalok, középen a középkorosztály, utána a betegek, majd végül az öregek.
A vezetõ, miután átadta a helyét, a V-alak közepében
foglal helyet. Hátul már olyan nagy a felhajtó erõ, hogy az
öregek is bírják a sok ezer kilométeres repülést.
Ahogy a vadludak V-alakú repülésének szigorú sorrendje van, úgy a kisközösség is szigorú szabályokra épül.
Szolgáljon az, aki vezetni akar. Tájékozódjon az (szellemi-lelki értelemben), aki célba akar érni. Dolgozzon a közösségért az, aki nem akar lemaradni. Értékrendünkben
kerüljön igazi helyére a közösség. Aki lelkesíteni akar, az
égjen. Aki Isten Országába akar eljutni, annak legyen erõs
és mély istenkapcsolata.
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A vadludak összefogása a nagy kihívás eredménye:
évente költözniük kell, sok ezer kilométert repülve. Amelyik vadlúd nem hajlandó alakzatba rendezõdni, amelyik
elsodródik és kiáll az alakzatból, az elpusztul.
Korunk kihívásaira ma is a közösség a legjobb válasz.
Aki közösségbe jár, jól választott, annak van esélye, jövõje, igazi segítsége.
Megteheted azt, hogy csak látszólag állsz be az alakzatba (a közösségbe). Megteheted azt, hogy kilógsz a sorból.
Megteheted azt, hogy nem veszed igénybe társaid felhajtóerejét. De akkor kisközösségi sorsod megpecsételõdött.

Ne az bántson, hogy nem lehetsz vezetõ. Erre még eljutatsz, megérhetsz. Dolgozz lélekkel, keményen, becsületesen a közösségben!
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A vadludak három funkcióra a legalkalmasabbat nevezik ki:
• vezetõi,
• kísérõi,
• figyelõi posztra.
Minden közösség halála, ha nem az alkalmas tagok jutnak pozícióba. Van, aki vezetni tud. De csak az tud vezetni,
aki hagyja magát „felülrõl” vezetni a Szentlélek által. A
kísérõi poszt a vadludaknál azt jelenti: ha lemarad valamelyik társuk vagy beteg lesz, ketten közrefogják, leszállnak vele, és megvárják, amíg megerõsödik vagy elpusztul.
A kísérõi poszt a közösségben mindenkinek megadatik.
Kísérd lélektestvéredet figyelemmel, hordozd imádságodban és szeretetedben. Ez erõsíti a közösséget.
A figyelõi poszt is lehet mindenkié. Ha figyelmes vagy,
kérés nélkül észreveszed, kinek kell segíteni, kit kell támogatni, szeretni.
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Amikor a vadludak éjszaka leszállnak, kinevezik a figyelõket, akik jeleznek, ha veszélynek vannak kitéve.
Aki a közösség életében veszélyt lát, annak azonnal szólnia kell. A felhalmozott probléma, szólni nem akarás vagy
nem merés csak idült betegséget okozhat.
A világi veszélyekre is figyelmeztetni kell egymást. Így
látunk tisztán, világosan, egyértelmûen.
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A vadludak alakzatba rendezõdése a felszállás után a
leglátványosabb rész. Kb. 2-3 kilométer megtétele után sikerül ez a mûvelet.
A kisközösségbe rendezõdés, az alakzat felvétele a legeseménydúsabb, legélményszerûbb a közösségek életében.
Éveknek kell eltelniük ahhoz,
• hogy megtanuljuk az elfogadó szeretetet,
• hogy egymás értékeire, és ne a hibáira figyeljünk,
• hogy legyõzzük önzésünket, és mások érdekeit nézzük
igazán,
• hogy megtanuljuk a felejtés és megbocsátás mûvészetét,
• hogy leszokjunk a csipkelõdésrõl,
• hogy megtanuljunk gondolkodni, beszélgetni, meghallgatni,
• hogy a barátságok életre szólóvá erõsödjenek,
• hogy lelki emberekké váljunk az imádság, az elmélkedés, az istenkapcsolat hatására,
• hogy súlyunk legyen a közéletben, lakóhelyünkön, embertársaink között.
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A vadludak gondolkodás nélkül ráhagyatkoznak a vezetõre, aki a legrosszabb idõjárási körülmények ellenére is
(köd, felhõ, sötétség) biztosan vezeti a csoportot.
A jól vezetett közösség a legsötétebb idõket is túléli, a
leghevesebb viharokat is kibírja, a legnagyobb elnyomásban és üldöztetésben is erõsödik.
A közösség által mindenki lehet erõs. A közös és ütemes
szárnyalás eljuttatja céljához a leggyengébbet is.
Vincze József

