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Fegyelem kell hozzá, és munka, ez a szeretet munkája. Persze, szereted az Isten 

Igéjét, de ez fegyelemmel kell együtt járjon. Folyamatosan, tudatosan kell valami más helyett 

ezt választanom. ... Elhatározom, hogy a magasabb és nemesebb dolgok ragadják meg a 

tekintetemet. Tehát mindig magaddal hordod a Bibliádat, mindig előveszed, amikor csak tudod, 

és szántasz, szántasz, szántasz, keresel, kutatsz és elmélkedsz. Bizonyos tekintetben nem 

sokat ér, ha gyorsan olvasol, el is kell gondolkodnod rajta, el kell mélyedj benne. Itt van pld. 

Józsué 1. fejezete: "El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról 

éjjel és nappal, hogy vigyázz..." hogy is van? "...és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van 

abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz." [Józsué 1:8] Tehát 

itt van Józsué, aki Mózes utódjául lett kijelölve. Ő az, akire Mózes rátette a kezét. [4 Mózes 27] 

Felkente őt a Bölcsesség Lelke, és így tovább. Ő az, aki parancsolt a napnak, hogy az álljon 

meg. Nem volt olyan nap sem előtte, sem azóta. Megparancsolta a Jordán folyónak, hogy 

váljon ketté. Tehát Józsué Isten erős embere volt, ő volt az egyik a kettő közül, aki megláthatta 

az Ígéret Földjét. [4 Mózes 26] És mégis, ettől függetlenül, az Úr azt mondta neki: Józsué, ha 

boldogulni akarsz, akkor gondolkodjál az Isten Igéjén és engedelmeskedj az Isten Igéjének! 

Elmélkedés... mint amikor a tehén kérődzik... Időt kell szánnod a megszentelődésre, időt kell 

szánnod rá, hogy leülj, és az Igével foglalkozz, hogy tanulmányozd, és kövesd a motívumokat, 

hogy keresd az üzenetet. C.T. Studd-ot megkérdezték: "Mit csinálsz te itt hajnali 3-kor?" "Újabb 

parancsolatot keresek, aminek engedelmeskedhetek." 

 Szeretek Igéket aláhúzni a Bibliámban, fogok egy ceruzát és egy vonalzót - mindig van 

nálam egy kis műanyag vonalzó a Bibliámban, nagyon hasznos. ...Tudod, követem a 

motívumokat: itt ez a szó, és itt is meg van említve, és itt ez a másik, és itt van ez is - keresd az 

összefüggéseket. Kösd össze a pontokat. Segít felidézni a gondolatmenetet, amikor 

legközelebb olvasod. 

 Egy másik hasznos dolog, ha mindig van nálad egy jegyzetfüzet vagy üres papír vagy 

valami, amire leírhatod az új gondolatokat. Írd le! Ha apád rád bízna egy 10 dollárost, akkor 

szégyellnéd magad, ha be kellene vallanod, hogy elvesztetted. Szóval Isten ad nekünk értékes 

gondolatokat, friss gondolatokat, olyanokat, amiket megoszthatunk, amiket átadhatunk, olyat, 
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ami egy igehirdetés vagy valami más csirája lehet. Nem akarod elveszíteni ezeket. Jó sáfárai 

akarunk lenni az Isten sokféle kegyelmének. Jó sáfárai különösen az ő gondolatainak, amik 

értékesebbek az ezüstnél és az aranynál. Az is segít, ha megtanulsz Igéket. De hadd térjek 

vissza a jegyzetelésre. Hasznosnak találtam, például Mózes 5. könyvénél, - bár ma már nem 

tudom pontosan felidézni, de régen tudtam - hogy leírtam a fő témát vagy motívumot, amiről a 

fejezet beszélt, néhány kulcsszót. Aztán mindig felidézheted; pl. 3 Mózes 16: az engesztelés. . 

fejezet... stb. Így minden fejezetben van valami, amire emlékezhetsz és ez segít, hogy tudd, 

miről szól az a könyv. Egy váz, amit mintegy felöltöztethetsz a többi dologgal, ez segít. De ami 

leginkább segít, az a memorizálás, pl. megtanulni az újszövetségi leveleket. Kezdő 

keresztényként volt dolgom néhány bibliaolvasó kalauzzal és ott van a téma szerinti rendszer is. 

De ez a nehezebbik módja a tanulásnak: egy verset innen, egy verset onnan. Sokkal könnyebb, 

aránylag könnyebb egy egész fejezetet megtanulni, mint versenként tanulni innen-onnan. 

Ugyancsak sokkal könnyebb megtanulni egy egész könyvet. ...Persze berozsdásodhatsz, és 

felejthetsz, és nem tudod szó szerint idézni egy idő után, kivéve persze, ha rendszeresen 

átismétled. De még így is, azt sosem fogod elfelejteni, hogy miről szól az a fejezet; ismerni 

fogod, mint a tenyeredet. 
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