Próbatételeink
Beszélgetés útközben

E heti kirándulás

Szeretnél megtenni egy hatalmas szívességet a tanítványodnak? Akkor segíts
neki elsajátítani a Biblia szemléletét az élet elkerülhetetlen próbatételeiről!
Pál tisztában volt vele, hogy szeretteire számos nehézség vár. Sőt ha végiggondolod, miből áll az Újszövetség, a legtöbb levél fő mondanivalója: miként
állhatnak meg a hívők a szenvedésben és készülhetnek föl a rájuk váró nehézségekre.

A kísértéseknek engedve is
könnyen kikerülhetünk a kispadra, ám a nem jól értelmezett és fogadott próbatételek
tudják csak igazán elfojtani egy
fiatal tanítvány fejlődését. Nem
véletlen tehát, hogy Pál apostol
folyamatosan figyelmezteti, készíti tanítványait az előttük álló
göröngyös útra. A te dolgod,
hogy a bibliai szemlélet felé terelgesd tanítványaidat: kit, mi
okból, mikor és mi célból érnek
próbatételek. Biztos lehetsz
benne: ha tanítványod komolyan gondolja Krisztus követését, a próbatételek sem maradnak majd el az életéből.

Elküldtük Timóteust, a mi testvérünket és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék
a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre
vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. 1Thessz 3,2-4
Neked is fel kell hát hívnod tanítványod figyelmét a közelgő szenvedésekre,
mert azok bizony jönni fognak. Attól függően fog tudni kitartani és a felfordulásban megtalálni az egyensúlyt, hogy mennyire érti, mi Isten célja a próbatételekkel.
Az 1Péter rengeteg hasznos tanáccsal lát el bennünket a témában. Ha sikerül
ezeket jól átadnod tanítványodnak, kiváló teológiai tudással lesz felvértezve a
próbatételekkel szemben. Ám mielőtt rátérnétek a szövegre, érdemes föltenned egy meglehetősen furfangos kérdést: „Honnan tudhatod, hogy egy próbatétel kellős közepén vagy-e?” Nem is fontos megválaszolnotok, elég, ha ott
motoszkál a fejetekben, miközben a szövegről beszélgettek.
Most pedig olvassátok föl az 1Péter 1,3-7-et!
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való
feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van
fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által
az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az
utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett
lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között,
hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.
Miután elolvastátok, húzzátok alá benne a legfontosabb szavakat, fogalmakat! Ezután kérdezd meg, mit miért húzott alá!

OSZD MEG A HITED!

PRÓBATÉTELEINK

A szöveg igen gazdag. Íme néhány fontos tudnivaló a próbatételekről – ezeket
említsd meg, ha tanítványod esetleg nem tenné.
„Örvendeztek”
Emeld ki ezt a szót és kérdezd meg, vajon mi lehet az öröm forrása. A válasz:
az üdvösségünk, hiszen ez jelent számunkra valóságos vigasztalást és örömöt
a próbatételek közepette. Bármit elveszíthetünk – állást, pénzt, kapcsolatokat
–, de ezt soha senki nem veheti el tőlünk. Ez az, ami „el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan”, s amit Istennél biztonságban tudhatunk. Ám mivel
lelkünk számára az üdvösségbe vetett hit jelenti a horgonyt, a Sátán hajlamos
pontosan ezt támadni. Figyelmeztesd tehát tanítványod: a próbatételekkel
sokszor a kételkedés is együtt jár.
„Mivel így kellett lennie”
Kérdezd meg, szerinte miért fontos ez a kifejezés. A válasz: azért, mert elárulja, hogy Isten előre látta és eltervezte a próbatételt. Kérdezd meg: „Mi a legfájdalmasabb gondolat, amikor szenvedünk?” Sokak számára az, hogy szenvedésük esetleg véletlenszerű és értelmetlen. Érdemes tehát hangsúlyoznod,
hogy semmi sem véletlen, ami velünk történik. Még akkor is Isten dönti el,
hogy viselnünk kell-e tetteink következményét, amikor magunk hozzuk a bajt
a saját fejünkre. Péter próbatétele saját bukása következménye volt, de nyilvánvalóan Isten engedte meg, hogy így történjen.
„Egy kissé”
Ez legyen a következő szókapcsolat, amelyet célba veszel. A próbatételeknek
Isten által elrendelt kezdetük és végük van. Ő nemcsak a próbatétel szükségességét gondolja át előre, hanem erősségét és időtartamát is.
Ezután kérdezd meg, miért mondja Péter, hogy „különféle” kísértések között!
A próbatételben sokszor az a legnehezebb, hogy nincs ellátva tájékoztató
címkével, senki sem figyelmeztet bennünket, hogy „ez itt egy próbatétel,
kezdd el alkalmazni a bibliai elveket”. A próbák sokszor a leghétköznapibb,
legprózaibb jelmezben, érzelmi gondok, betegségek, nehéz körülmények,
mentális problémák köntösébe bújtatva jelennek meg az életünkben. És attól
számítanak próbatételnek, hogy közben továbbra is hinnünk kell abban, hogy
Isten szeret bennünket és törődik velünk, és ő akkor is jó, ha mi épp szenvedünk.
A próba nemcsak teszteli, hanem fejleszti is hitünket, míg végül akár többszörösére is nőhet! Erről szól a következő szakasz:
Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.
A próbatétel úgy felforrósítja az életünket, mint ahogy az aranyat felhevítik,
hogy megtisztítsák. Az életünk felszínére is feljön ilyenkor minden tisztátalan
elem, a hitünk pedig hajlíthatóvá, nyújthatóvá válik. Ebből persze újabb érdekes kérdés fakad: „Miért olyankor jön a próbatétel, amikor Istennel járok, és
nem akkor, amikor lázadok ellene?”
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További lépések
Ha a tanítványod életében
most nincs próbatétel, a gyakorlati alkalmazás elmaradhat.
De nem lehet tudni, mit hoz a
holnap.
Hasznos lehet, ha megtanulja
idejében, nem pedig egy hét
kínlódás után felismerni a próbatételeket.
Figyelmeztesd, hogy legyen
éber, így a nehézségek közeledtével hamarabb tudja majd Istenre bízni magát, és tiltakozás
és panaszkodás helyett könynyebben észreveszi, mi Isten
szándéka a próbatétellel.
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Mellékutak
Nos, azért, mert a próbatétel készít fel, teszi lehetővé, hogy fejlődj és továbblépj a lelki utadon, vagyis hogy egy szinttel feljebb kerülj. A következő szinten
ugyanis már nem ugyanekkora hitre és jellemre lesz szükséged.
Befejezésképpen említs meg egy érdekes jelenséget, amelyet kórházakban
figyelhetünk meg. A nem hívők, még csak nem is vallásos emberek gyakran
biztatják így súlyos beteg hozzátartozójukat: „Meglátod, hamarosan vége
lesz, nem tart örökké; a felhők fölött mindig kék az ég; meglátod, minden jóra
fordul!” Tehát ösztönösen ráéreznek, mire van szüksége a szenvedőnek. Ha
valaki nem ismeri Istent, annak ez nem több semmitmondó közhelynél, és
semmi nem garantálja, hogy úgy lesz, ahogy mondja. Isten ugyanezt suttogja
a mi fülünkbe a fenti igeszakaszban, a különbség pedig „ég és föld”. Hiszen ez
esetben maga Isten mondja.
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