Hogyan ismerjük meg Isten akaratát?
Beszélgetés útközben

E heti kirándulás

A lecke egyik alapvető gondolata, amelyet meg kell értenünk: Isten akaratának megismerése a Szentlélek eljövetelével a hívők mindennapi tapasztalatává vált. Olvasd el az ApCsel 1,24-26-ot:

Isten gyermekeinek az az egyik
megkülönböztető jegyük, hogy
a Szentlélek vezetése alatt állnak. De azt, hogy miként ismerhetjük fel Isten akaratát,
tanítványozónk taníthatja meg
nekünk, hiszen ő már jobban
felismeri Isten hangját és vezetését. Sorold föl, milyen módszerekkel fedezhetjük föl Isten
akaratát, hívd fel tanítványod
figyelmét a lehetséges szélsőségekre, és emeld ki az engedelmesség, az Istennek átadott
szív fontos szerepét!

És így imádkoztak: „Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e
kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson.” Ekkor
sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt.
Puhatolózz egy keveset, kérdezd meg tanítványod, mit jelent a szöveg, mi ez
a furcsa sorsvetés és vajon miért így akarták megtudni az apostolok Isten akaratát. A válasz: az Ószövetség több helyen is említi, hogy Isten akaratát keresve sorsot vetettek – tehát nem üres babonáról van szó. Isten valóban ily módon is vezette Izraelt. Két követ (ez volt az ummin és a thumin) elgurítottak,
mint mi a dobókockát. Úgy vélték, Isten a szerencse fölött uralkodva majd világossá teszi, mit tegyenek.
A kérdés tehát: ma miért nem élünk ezzel a módszerrel?
A választ az adja meg, mikor játszódik a történet: a Szentlélek eljövetele előtt
(erről az ApCsel 2-ben olvashatunk). Az ApCsel 2 után jelentősen megváltozik
az elbeszélés stílusa: az Úr Lelke ragadja el Fülöpöt (8,39); a Lélek mondta neki (10,19); a Lélek mondta nekem (11,12); a Szentlélek útjukra bocsátotta
őket (13,4) és így tovább. Lukács azt akarja ezzel tudtunkra adni, hogy Isten
hatalmas jelenléte újra népével van, tehát egyértelműen irányt mutat és kijelenti akaratát. Nincs már szükség sorsvetésre.
Jó lenne, ha tanítványod is átérezné, milyen klassz dolog a hívő életben, hogy
Isten valóságosan vezeti az embert, és napról napra kijelenti akaratát.
Mivel nyilvánvalóan nem hallható hangon szól hozzánk, érdemes föltenni a
kérdést: „Szerinted hogyan jelenti ki Isten az akaratát?” Kérdezd meg azt is,
hogy emlékszik-e olyan helyzetre, amikor Isten egyértelműen megmutatta,
mit akar. „Hogyan történt?”
A kérdés többféleképpen megválaszolható, illetve a válaszok többféleképpen
csoportosíthatók. A legjobban talán mégis egy egyszerű hasonlat írja le a lényeget: gondoljunk csak bele, honnan tudjuk, merre kell mennünk az utcán.
Onnan, hogy használjuk az érzékszerveinket (hallás, látás, tapintás és ízlelés –
már ha hajlandóak vagyunk megnyalogatni a járdát).
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Isten akaratát ehhez hasonlóan lelki érzékszerveinkkel térképezhetjük föl. Tanítványod esetleg elmondhatja, hogy szerinte melyek ezek. Az egyik természetesen a Szentírás: Isten Igéjéből világosan kiderül, mi az ő általános akarata különböző kérdésekben. Azzal kapcsolatban például, hogy kiraboljuk-e a
bankot vagy áruljunk-e kábítószert a helyi óvodában, nem kell megkérdeznünk Istent. Emellett személyesen is tud szólni hozzánk az Igéből. Bár attól
óva intsd tanítványod, hogy egyes igeverseket kiragadjon szövegkörnyezetükből, a Szentlélek olykor megengedheti magának, hogy ezt tegye, és bizonyos gondolatokat, fogalmakat kiemeljen. Ezek alkalmazása aztán lehet
egyéni.
A második lelki érzékszervünk a bölcsesség, amelynek két forrása létezhet.
Egyrészt érett hívő testvéreink, akik már jó ideje ismerik Krisztust és tudják,
hogyan nyomozhatják ki Isten akaratát és útjait. Ők sokat segíthetnek a hitben fiatalabbaknak megfejteni, mit is akar mondani Isten. Másrészt saját bölcsességünkből is nyugodtan meríthetünk, hiszen a hívőként eltöltött évek során mi is egyre jobban értjük, hogyan szól, hogyan vezet Isten. Kérdezd meg
tanítványod, hogy régebben próbálta-e úgy eldönteni Isten akaratát, ahogy
ma már nem tenné, mert butaságnak tartja (például randira hívott valakit,
mert zöldre váltott a lámpa, amikor odaért). Te is mesélhetsz hasonló történeteket az életedből.
Harmadik lelki érzékszervünk a körülményeink, Isten ugyanis ezeket is szuverén módon használja. Kérdezd meg: „Milyen körülményekben nyilvánult meg
számodra Isten akarata az elmúlt évben?” És: „Miért lehet veszélyes, ha pusztán a körülményeinket vesszük figyelembe?”
A válasz: ez efféle „jelek” igen szubjektívan értelmezhetőek. S ezzel el is érkeztünk az egyik átfogó alapelvhez Isten akarata megismerésében: a lelki érzékszerveket össze kell hangolnunk egymással. Amikor az utcán sétálunk,
egyszerre több érzékszervünk segítségével navigálunk, használjuk például a
látásunkat és a szaglásunkat. A lelki világban is így kell tájékozódnunk, meg
kell figyelnünk, együttesen merre vezetnek bennünket lelki érzékszerveink.
Meg kell állapítanunk, hogy egy irányba mutatnak-e a jelek, ugyanezt javasolják-e érettebb hívő barátaink és a Biblia ugyanazt mondja-e, mint amit a körülményeink sugallnak.
A negyedik érzékszervünk az érzelmeink. Igaz, hogy a többi érzékszerv támasza nélkül ezek kissé megbízhatatlanok, Isten Lelke azonban nem függetleníti
magát érzéseinktől és vágyainktól. Az, hogy az adott döntéshelyzetben mit
érzünk, szintén hasznos jelzés lehet Isten akarata megértésében. Ha hányingered van a gondolattól, hogy ügyvédként keresd a kenyered, nyilván nem
ezt a pályát szánja neked Isten.
Végül vegyük figyelembe az elmét is! Isten a logikán keresztül is utat mutathat, és gyakran meg is teszi. Például: „ha most megeszem két pizzát, meg fogok hízni”. Isten szinte bárhonnan merítve ültethet gondolatokat, ötleteket a
fejünkbe. Kérdezd meg a tanítványod, ő tapasztalta-e már ezt! Sőt Isten az
álmainkon keresztül is szólhat hozzánk, a Biblia erről is sokat tudna mesélni.
Itt érdemes föltenned a kérdést: „Ha lenne egyetlen dolog, amelyre vonatkozóan egyértelműen megismerhetnéd Isten akaratát, mi lenne az?” Vagy egy
másik jó kérdés: „Vajon miért nem közli Isten világosabban, hogy mit akar?”
Egy lehetséges válasz: míg akaratát feltérképezzük, közelebb kerülünk hozzá.
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További lépések
Kérdezd meg, miben keresi
mostanában Isten akaratát, és
beszélgessetek erről! Kérdezd
meg, hogy eddig mit mutatott
meg Isten, majd a hét során jegyezze le, ha valamiféle jelzést
észlel. Azt is kérdezd meg, hogy
valóban mindennél jobban vágyik-e Isten akaratára!
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Mellékutak
A lelki érzékszervek után következzék egy nagyon fontos alapelv. Olvasd el a
Róma 12,1-2-t!
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul,
amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
Kérdezd meg: „Mivel függ össze Isten akaratának megismerése? Mennyiben
segít, ha élő áldozatként odaszánjuk magunkat?”
Nem kevés adatot kell feldolgoznunk ahhoz, hogy kiderítsük, melyik utat
szánja nekünk Isten. Ha nem igazán az ő akaratát szeretnénk megtudni, előfordul, hogy ezeket kissé el is ferdítjük. Az összegyűjtött információt csakis
akkor tudjuk mindenféle mellébeszélés nélkül feldolgozni, ha teljes szívvel
odaszánjuk magunkat Istennek. Ezt mondja többek között ez az igeszakasz. Jó
példa a szerelem: bármikor csűrhetjük-csavarhatjuk úgy a dolgot, hogy minden jel azt harsogja, „házasság!”. Ám ha teljes szívünkkel Krisztust akarjuk követni, akkor észre fogjuk venni azokat a jeleket, amelyek más irányba mutatnak. Ezt jelenti az „élő áldozat”: teljes mértékben átadjuk magunkat Isten
akaratának.
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Összefoglalás
Megvizsgáltunk öt lelki érzékszervet, amely Isten akaratának megismerésében lehet segítségünkre: bölcsesség, körülmények, érzelmek, az elme és Isten
Igéje. Az ezekből gyűjtött információt két átfogó alapelv figyelembevételével
kell összegeznünk: a jelek egy irányba mutassanak, az érzékszervek összhangban legyenek egymással. Nem szabad csupán egyetlen érzékszervre, egyetlen
információra támaszkodnunk. Ezenkívül tökéletesen át kell adnunk magunkat
Isten akaratának, különben előfordulhat, hogy meghamisítjuk az eredményeket.
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