
Azta a képességünket,hogy valamit meg tudunk szokni
Teremtő Istenünk bizonyára ajándékképpen adta nékünk 
Ha ez a képességünk hiányoznék,ugy nem tudnánk pl.megtanulni 
irni-olvasni,vagy valamilyen hangszeren játszani,nem sajátit
hatnánk el egy idegen nyelvet,sőt saját anyanyelvünket sem tanultuk 
volna meg soha.Mindennap mindent u jra kellene kezdenünk.
De hála Istennek megszoktuk a betük egymásutáni sorát megszok
tuk,hogy azonos hangcsoportok mindig ugyanazt jelentik,megszok
tuk pezsgő városi élet forgalmát stb.Valóban áldás a 
megszokás ,amig a Teremtő akaratával egyirányban élünk vele.
Amig ebben a vonalban haladunk alkalmazkodó képessé gnek is 
nevezhetjük a megszokást.Csodál toson rugalmasnak teremtette
Isten az embert.Meg tudjuk szokni a hideget,meleget,korán
kelést,étkezési időpontokat stb.Igen megkönnyiti az életünket
ez a képességünk.De ez is,mint annyi más képességünk lehet
átok is a kezünkben.A megszokás rabszolgái is lehetünk.Egész
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életünk fakó szürkévé válik,ha ebben a bilincsben sinylődünk.
Unalmassá válik a különben változatos gazdag élet."Mindent
megszoktam már,semmi sem érdekel,már nem tudok semmin sem
csodálkozni..." mondja a megfásult ember.Vigyázzunk:hivő és
hitetlen embert egyaránt fenyeget a megszokás veszélye.Bizonyára 
mindnyájan tapasztaltuk már-e sorok olvasóit értem mindnyájunkon- 
hogy nem csa k a természet szépségeit,tájait,vagy az élet apró 
fsodáit lehet megszokni,hanem meg lehet szokni például a bibliaol
vasást,az igehirdetést/szinte természetes,hogy Istennek kötelessége 
szólni minden alkalommal!/az imádkozást/magátólértetődő,hogy 
Isten elé járulhatok/,a bibliaórákat,istentiszteleteket,Istennek
nagy tetteit.D meg lehet szokni mindennek az ellenkezőjét is: 
azt,hogy nem olvasok bibliát,nem imádkozom,nem járok istentiszte
letre, figyelmen kivül hagyom az Istent,nem engedem beleszólni 
a hétköznapjaimban,vagyis az Isten-nélküli életet is meg lehet 
szokni Sőt ha nyitott szemmel jársz megfigyelheted hogy a



paráznaságot,tolvajlást, kétszinüséget...eljuthat az ember
egy olyan állapotba ,amikor már mindezek nem izgatják ,amikor természet
szétesnek tartja a bukásokat és nem érez lelkiismeretfurdalást
ezek miatt a vétkek miatt.A szenvedélyek sem mások,mint
megszokot bűnök:alkoholizmus,szerencse játékok,stb.Nézz végig
ismerőseid arcánrhányan élnek szokásaik pórázán?bünös szokásaik
rabjaiként?-Amegszokás meg tudja kövesiteni az életet,az ember
lelkét.Ami zöldelő erdőkkel csak hosszu évezredek alatt és egy
természeti katasztrófa eredményeképpen következhet be t.i.,hogy 
kőszénné merevedik egy erdő,az az ember életében sokkal 
hamarabb és csendesebben játszódhat le:szinte észrevétlenül 
kövesedünk bele egy szokásunkba,ugy,hogy már azon szinte változtatni 
sem lehet. .És most nézz végi a saját életeden,nézd meg,hogy nem
vagy e te is valamilyen szokás rabja?Ebben az esetben Isten a
megszokást bünnek mondja.Vedd észre magad,amikor hadarod az 
imádságodat,amikor unatkozva olvasod a szentirást,amikor biblia
órán ülsz,hátha mindezt már cs k megszokásból és nem élő hitből 
teszed?Figyelj!Mi mindenre tudnád elmondani,ha őszintén tekintesz 
végig az életeden:megszoktam már....?De hogyan lehet ebből 
szabadulni?Van e kiut?Vagy ez olyan természetes jelenség,hogy nem 
is kell ellene küzdeni?-Jézus azt mondta:”ha a Fiu megszabadit
titeket,valósággal szabadok lesztek hihetünk neki,ebben a vonatko-
zásban is.Isten gyermekeinek az élete szabad élet.Urunknak általában
kétféle módszere van ahhoz,hogy kilendítsen hitbe i holtpontunkról:
l*Radikális n belenyul az életünkbe.Történhet ez ugy,hogy az
események rohanó árjába dob bele. Vagy érhet valami ugy,mint az

Vállon
alvót a nyaka közé öntött pohár hideg víz .Macáéra gadhat és alaposan
rázhat,mint Jónást a nagy alvót a tengerészek.2.Máskor csendesebben
csak szóval ébreszt,nevünkön szólit,mint Jézus a Getsemáné kertjé-
ben az utolsó éjtszakán is alvó tanitványait szelid szóval.
Ilyenkor igéjével ébreszt,uj fénybe állítja megszokott szentirá- 
sunkat,Leikével lelkünkbe világosságot vetit ugy,hogy ismét



sedett szikla sziveket is megporlaszthatja.Megszokás bilincsében 
élők hallják meg:Önála a szabadulás!Aki keresztyén létére most 
ugy látja,hogy a megszokás lett urrá az életén az hallgasson az 
Urra,aki igy szól hozzá:”az a mondásom ellened,hogy az első 
szeretetedet elhagytad"és igy folytatja komoly figyelmeztetéseel:" 
emlékezzél meg azért,honnan estél ki és térj meg!"/I lkv.2,4-5/
Aki hisz az megérti,hogy Istenünkön és cselkedetein egy életre 
csodálkozni való van!Az tud csodálkozni,mint Mózes/II.Móz.15,11/ 
vagy,mint Pál/Róm 11,33-36/,azt nem kell félteni a megszokottság 
rabságától.
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