Józs; 1:7-9.
Van egy rossz hírem! Amikor én annak idején kisiskolás voltam, és elkezdődött egy tanév, fogtam a
kártya-naptáramat. (Gyűjtöttük a kártya-naptárakat, volt mindenféle mintás, volt fényezett ((ez
értékesebb volt)), volt autós, Makk Marcis, egyebek.) Tehát fogtam az egyik kártya-naptáramat, és
megszámoltam, hogy hány nap van még hátra a téli szünetig. Elég sok volt, én pedig elkezdtem e
napokat, ahogy telt az idő, egyesével szépen lehúzogatni. Aztán amikor eljött az újév, fogtam egy
másik kártya naptárt, és ugyanígy tettem vele a nyári szünetig. Mert azért a szünet az mégiscsak jobb.
Mert a szünetben meg lehet pihenni. Akkor abba lehet hagyni a tanulást. Néha arra is gondoltam, (ó,
én naiv gyermek), hogy de jó lesz majd, ha felnövök, mert akkor nem lesz több házi feladat, nem lesz
több feleltetés, meg dolgozat, és nem kell többé tanulni. Nos, ma már megtapasztalva a felnőtt létet,
tudom, hogy ez egyáltalán nem így van. Az viszont igaz, hogy ha eljön a nyári szünet, akkor majd meg
lehet kissé pihenni. – De nem ez a rossz hír.
A rossz hír az, hogy a mai ige nem ad nyári szünetet. Pedig Isten nagy súlyt helyez arra, hogy az
ember ne csak dolgozzon, ne csak tanuljon, hanem pihenjen is. Azt, hogy nekünk, embereknek minden
héten van ünnepnap, ami egyúttal pihenőnap is, Istennek köszönhetjük. Ő nem akar agyonhajszolni
minket, s nem akar ránk nagyobb terhet tenni, mint aminek az elviselésére képesnek teremtett minket.
Amikor túl vagyunk terhelve, akkor azt mindig embereknek, hamis céloknak, bálványoknak, vagy a
saját rossz időbeosztásunknak köszönhetjük. Ha Isten szerint osztjuk be időnket, akkor minden héten
marad elegendő idő a pihenésre. Isten fontosnak tartja nem csak azt, hogy a munkátokat elvégezzétek,
hanem azt is, hogy pihenjétek ki magatokat.
A mai igében mégis elénk hoz valamit, aminek a tanulásában viszont nincs nyári szünet. És ez arra
utal, hogy ez a valami nagyon-nagyon fontos lehet, ha a mi kegyelmes Istenünk ennek a szüntelen,
mindennapos tanulására biztat minket. Ez a valami pedig nem más, mint az Ő szava. Az Ő igéje. A
Szentírás, a Biblia útmutatásai. Erről mondja azt nekünk Isten, hogy ennek olvasásában,
tanulmányozásában ne tartsunk egy nap se szünetet. Sőt. Arra biztat, tanuld ezt éjjel, nappal.
Mennyire más ez, mint amit az emberek mondanak. Az emberek általában azt mondják, hogy az
érettségi tárgyakat tanuljátok, mert azok a pontszerzők. Azokon múlik, hogy felvesznek-e titeket oda,
ahova szeretnének. És valóban. Ez is nagyon-nagyon fontos. Fontos sokat tanulni azért, hogy majd
felnőtt korodban azt a munkát végezhesd, amihez kedved van, amire elhívást érzel, amit szeretsz.
Fontosak tehát az érettségi tárgyak, de azok tanulásában van nyári szünet. A Biblia-tanulmányozásban
viszont azt mondja Isten, hogy nincs. A Biblia olvasás, az Igével való foglalkozás ezért nem is
hasonlítható a tantárgyakhoz. Sokkal inkább hasonlítható az evéshez. Maga Jézus is azt mondja, hogy
nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is. Az való arra, hogy a lelkünket táplálja. Az
igének az olvasása, az ige felett való elmélkedés, és az ige cselekvése. Ez táplálja és erősíti a lelket.
„Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem” – mondja szintén Jézus. Az
evésben pedig nem jó nyári szünetet tartani, mert félő, hogy igencsak megsínylené a test. Az
igetanulásban, a Bibliával való fogalakozásban sem jó szünetet tartani, mert félő, hogy megsínyli a
lélek. Persze a lélek sok mindent kibír, de miért éheztessük, miért tartsuk éhkoppon, koldusboton
lelkünket, miközben egészségesen is táplálhatnánk. Az egészséges táplálás pedig az ige mindennapi
tanulása és cselekvése. Ebbe kíván bevezetni a hittan. És az ige azt is megmondja, hogy mi a célja és
mi az eredménye annak, ha mindennap az Isten igéjére figyelve élünk.
Az első, amit Isten arra az esetre ígér, ha szorgalmasan tanulod és cselekszed az Igét, hogy sikerrel
jársz. A siker – lássuk meg – nem egy olyan rossz cél, amiért ne lenne érdemes némi áldozatot hozni.
De milyen is az a siker, amit Isten ígér nekünk. A világ hajlamos a sikert kizárólag az aranyéremmel és
a sok pénzzel azonosítani. A Bibliában ennél sokkal színesebb sikerfogalommal találkozunk. Az első
zsoltárban azt olvassuk az olyan emberről, aki minden nap Isten törvényén elmélkedik, hogy minden
sikerül, amit tesz. Tehát véghez tudja vinni terveit. Nem bukik el útközben, hanem jól alakulnak a
dolgai. Ehhez nem kell feltétlen aranyérmet szereznie. Egyszerűen elég az, hogy sikerül neki, amibe
belefog. Ez a valami lehet egyébként gazdasági természetű is. Izsák esetében (de ugyanígy
Ábrahámnál és Jákóbnál is) a siker gazdagodást is jelentett. Így olvassuk Izsákról, „folyton-folyvást
gazdagodott, míg dúsgazdaggá nem lett” (Gen; 26:13). Hát ez is egy szép, üzleti siker. De nem csak
így lehet sikeres valaki. Pál apostol sose lett gazdag ember, mégis hihetetlen sikeres volt. Annyi
gyülekezetet tudott alapítani a pogányok közt, hogy se szeri, se száma. Büszkén és hálásan nézhetett
vissza életútjára, hisz igazán sikeres volt. De lehet siker az is, ha megtalálja valaki az Istentől neki
rendelt társat. Megtalálja az igaz szerelmet, és sikerül egy egész életen át hűségben és szeretetben élni

egymással. Hogy mekkora siker, micsoda nagy teljesítmény ez, (és Istennek mekkora kegyelme) ezt
manapság tudhatjuk a legjobban, mikor oly sok embernek nem sikerül. Siker, ha a munkámba örömet
találok. Siker, ha fel tudok nevelni gyerekeket, gondoskodni tudok a családomról. Siker, ha úgy tudok
élni, hogy általam gyermekeim is megismerjék, megszeressék Istent. Rengetegféle fajtája van a sikeres
életnek, és Isten sokféle sikerrel megajándékozza azt, aki az Ő Igéjét kitartóan tanulja, és szorgalmasan
cselekszi. Azonban, ha valaki el-elhanyagolja az igét, ha valaki nagy szüneteket tart az
igetanulmányozásában, vagy csak részben engedelmeskedik neki, akkor kevesebb lesz a siker az
életében. A végső siker egyébként az, ha az életünknek sikerül elérni a végső célt, melyet Isten tűzött
elénk. Ha sikerül bemenni a szoros kapun, és megragadnunk az örökéletet. Azaz részesülünk Jézus
halál felett aratott győzelméből, és a mennyben örökké és boldogan élhetünk. Na, ez az igazi siker! És
ezt segíti elő, ha itt a földön minden nap olvassuk, tanuljuk a Bibliát, Isten szavát, az iránymutató és
éltető Igét.
A másik, amit Isten azoknak ígér, akik nem lankadnak Igéjének olvasásában és tanulásában, az a
boldogulás. Ez sem kicsi ígéret, sőt tulajdonképpen még nagyobb cél, mint a siker. Hisz hány és hány
olyan embert lehet látni, aki hallatlan sikeres, és mégis teljesen boldogtalan. Sztárok, világhíres
színészek, modellek és muzsikusok közt akadnak olyanok, akik annyira boldogtalanok, hogy
szenvedélyek rabjává lesznek, sőt olykor elkeseredésükben önkezükkel vetnek véget életüknek.
Fiatalok, híresek, gazdagok és egészségesek, a fél világ irigyli őket, és ők boldogtalanok. Isten viszont
azt mondja neked, hogy ha az Ő Igéjét olvasod, tanulod és éled, cselekszed naponként, Ő megtanít
arra, hogy boldog légy az adott körülményeid között. Sőt. Pontosabb úgy fogalmazni, hogy miközben
te tanulsz, Ő megajándékoz téged a boldogsággal. És ehhez nincs szükséged arra, hogy már nagyon
sikeres légy. Nincs szükséged arra, hogy már legyenek felmutatható eredményeid. Nincs szükséged
arra, hogy bármi megváltozzon körülötted. Mert az Ige belülről változtat meg téged, és alkalmassá tesz
arra, hogy bármily körülmények közt érezd Isten szeretetét. E szeretetben élni, e szeretetet hinni, e
szeretetet elfogadni és továbbadni, nos, ez a boldogság. És ehhez már csak plusz ajándék a sok siker,
amivel Isten még külön is megörvendeztet. De Isten szeretetére rátalálni, és abban megmaradva élni,
ez a boldogság. És ebben segít a hittan, és a mindennapos igeolvasás. Ezért ne hagyjátok abba ezt a
tanulást a téli szünetben sem. Ne hagyjátok abba a nyári szünetben sem. Ne hagyjátok el a Bibliát a
hétvégéken sem. Hanem tanuljátok, és kutassátok, mert az segít titeket a boldogsághoz. Már itt a
földön is, és ez teljesedik ki majd az örökéletben is. De akár a földihez, akár a mennyeihez a Szentírás
szavaival segít el minket az Isten.
Mi, akik már régóta élünk hitben, tudjuk, tapasztaljuk ezt. A hittan folyamán pedig igyekszünk segíteni
kicsiknek és nagyoknak, hogy minél többen megtapasztalhassák, hogy milyen jó az igére alapozó
sikeres és boldog élet. Azt kívánom, hogy akik ma halljátok ezt az igehirdetést, mind átélhessétek ezt a
jót, amiről ma az Ige alapján beszéltem nektek. Ámen.
1. Isten milyen gyakoriságú igetanulmányozást tart szükségesnek alapigénk alapján?
2. Mit kell azon kívül csinálni az igével, hogy olvassuk?
3. Isten milyen ígéreteket ad az igét szorgalmasan olvasó, tanuló és megtartó embereknek?
a) Jók voltak az iskolás éveid? Szeretsz tanulni? Miben érzed másnak a rendszeres Biblia-olvasást
és tanulmányozást, mint egyéb tanulmányaidat?
b) Szerinted kb. hány percig tart elolvasni a napi igét? Minden nap rászánod ezt a néhány percet?
Ha kihagyod egy nap az igeolvasást, akkor több időd van?
c) Vannak igék, amelyek annyira megtetszenek, hogy meg is tanulod, vagy csak egyszerűen
megjegyzed? Tapasztaltad annak valamilyen hasznát, áldását, hogy tudsz fejből igéket?
d) Sikeresnek tartod magad? Életed mely területeiről mondhatod el, hogy abban az igére figyelve
éltél, és Istentől áldásként sikereket kaptál?
e) Boldog embernek tartod magad? Melyek azok a körülményeid, melyek esetleg mást
boldogtalanná tennének? Isten hogyan segíti a Bibliával és más módokon a te
boldogságérzetedet?

