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Teljes  örömnek  tartsátok  testvéreim,  amikor  külünféle  kísértésekbe  estek,  tudván,  hogy  hitetek  próbája
állhatatosságot  eredményez.  Az  állhatatosság  pedig  tegye  tökéletessé  a  cselekedetet,  hogy  tökéletesek  és
hibátlanok legyetek,  minden fogyatkozás nélkül.  Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége,  kérjen Istentől…
Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az
Úr megigért az őt szeretőknek. (Jakab 1: 1-12)

A keresztyén embernek az élete és a szolgálata során nehéz küzdelmei vannak. Senki nem igérte meg, hogy Isten
gyermekét soha senki és semmi nem fogja támadni, bántani, gyötörni. Kívülről a változó körülmények, belülről a saját
örökölt alkati adottságai, rosszra hajló természete. Ebben az égvilágon semmi természetellenes nincs. A kérdés nem
az,  hogy  próbáink  és  kísértéseink  legyenek,  vagy  ne,  hanem  az,  hogy  ezekhez  hogyan  viszonyuljunk,  amikor
megjelennek. Nem az a helyes viszonyulás velük szemben, hogy  „Uram vedd le rólam ezeket!”, hanem az, hogy
„erősíts  meg  általuk,  és  adj  győzelmet  fölöttük!” Mert  ezek  között  edződik  meg,  és  lesz  egyre  terhelhetőbb,
állhatatosabb a lélek, hibátlanabb és tökéletesebb a cselekedet. Autókat gyártó üzemben láttam, hogy az elkészült új
motort  próbapadra  teszik,  működésbe  hozzák,  és  egyfajta  fojtással  növelik  rajta  a  terhelést.  Ha  leáll  az  előírt
teljesítményszint alatt, nem építik be a járműbe, visszaküldik a gyártójának. 

A hívő  keresztyén  nemhogy  csak  kényszeredetten  elfogadja  a  próbatételeit,  hanem Jakab apostol  szerint  „teljes
örömnek tartja” az érkezésüket. Mint a jó sportoló, aki kivirul az edzőterem láttán. A szinten tartott, sőt növekvő
erőnléte múlik azon, hogy napról napra kitegye magát a szükséges igénybevételnek. Az edzés fárasztó, küzdelmes,
kimerítő dolog, de ettől függ a győzelem, amikor versenyre, mérkőzésre kerül a sor. Nehéz helyzeteink – a hitünknek
a próbái.  A hitünk pedig azért  lehet  erős,  mert  képes  megragadni  Isten rendelkezésre  álló  erőit.  Ez imádságban
történik meg. Tehát a kísértés, a próba nem elveszi a keresztyén ember erejét, hanem megacélozza, felfokozza, mert
„a hit próbája állhatatosságot eredményez.” Van valami igazság abban a népi bölcsességben, hogy „ami nem öl meg,
az megerősít.” Másképpen fogalmazva: ezen az úton a hívő ember megtapasztal egy „képtelen” igazságot, amit Pál
apostol  így  fejezett  ki:  „amikor  gyenge  vagyok,  akkor  vagyok  erős”,  mert  a  kísértéseimben  Jézus  Krisztusra
hagyatkoztam.

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Ó, irgalmas Isten, Én könyörgésemben 
Füledet hozzám hajtsad;
Ó, igen jó Isten, Minden szükségemben 
Áldásod szaporítsad.

Ó, hatalmas Isten, Keserűségemben 
Szívemet vidámítsad:
Ó, nagy és szent Isten, Minden félelmemben 
Elmémet bátorítsad.

Ó, örök Úr Isten, A veszedelmekben 
Segedelmedet nyújtsad:
Ó, igaz Úr Isten, Kételkedésemben 
Hitemet gyámolítsad.

Ó, áldott Úr Isten, Rossz testiségemben 
Lelkem hozzád hódítsad;
Ó, erős Úr Isten, A világ fényében 
Szemem világosítsad.

Ó, teremtő Isten, A kísértetekben 
A Sátánt elfordítsad;
Ó, megváltó Isten, Sok vétkezésimben 
Irgalmad bizonyítsad.

Ó, szentelő Isten, Erőtlenségimben 
Kegyelmedet újítsad;
Ó, kegyelmes Isten, Éltemnek végében 
Lelkemet boldogítsad.


