ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

Megszólaló Isten

M

a, szeptember utolsó vasárnapján
a Szentírás vasárnapját tartjuk.
Ezen a napon nem egyszerűen egy
könyvet állítunk tiszteletünk tárgyává,
hanem a megszólaló Istent. És nem
csupán a világ legolvasottabb könyvére
gondolunk, hanem a Szentírásban
megszólaló Istent hallgatjuk.
A katolikus Egyház tanítása szerint „a
Szentírás szerzője maga az Isten”
(KEK 105.). A szent könyvek elkészítéséhez Isten embereket választott, akik
a Szentlélek sugalmazására írásba foglalták Isten igazságait, amit sugalmazásnak hívunk. A Szentlélek a sugalmazás
mellett vigyázott arra is, hogy a leírtak
biztosan és tévedés nélkül tartalmazzák
mindazt, amit Isten a mi üdvösségünk
érdekében közölni akart, az Egyház
pedig, amely hűséges az élő és megtes-

Isten nem néma

A

z ideális az volna, ha a misén elhangzott szentírási szövegeket, az
olvasmányt, a szentleckét és az evangéliumot odahaza legalább egyszer újból
elolvasnánk, s felidéznénk magunkban
a prédikációban elhangzott magyarázatot, elmélkedést.
Boldog II. János Pál pápa pontosan
ezt tanácsolta Az Úr napja kezdetű, a
vasárnap megszenteléséről szóló apostoli levelében. Ezt írta: „Ha az imádságos lelkületű és az egyházi magyarázat
iránt tanulékony lélekkel végzett szentírásolvasás nem táplálja az egyes személyek és a családok lelki életét, Isten
Igéjének puszta liturgikus hirdetése nehezen fogja megteremni a remélt gyümölcsöket” (Dies Domini 40.). Arról
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jelentősége abban áll, hogy nem lehet
hitetlenül olvasni. Ha valaki hitetlenül
veszi kezébe a Könyvek Könyvét, és hit
nélkül kezdi el azt olvasni, az isteni igazság lassanként átalakítja gondolkodásmódját, felébreszti benne a hitet és
az Isten iránti szeretetet. Előfordul,
hogy ez a lelki megtérés nem lassan,
hanem egészen hirtelen történik, s
egyetlen szentírási mondat alakítja át
gyökeresen valakinek az életét, ahogyan
erről jónéhány szent élete tanúskodik.
Az Egyház ebben a reményben ajánlja
a Szentírás mindennapi rendszeres olvasását.
Az olvasás során vegyük észre Istennek azokat a cselekedeteit, amelyeket a
mi üdvösségünkért tett! A Szentírás
minket is mindig a jóra indít és az üdtesült Igéhez, mindenkor ügyel arra, vösség felé segít. Olvassuk lehetőleg
hogy a szent könyveket helyesen értel- minden nap, főleg az evangéliumokat,
mezzék, magyarázzák és tanítsák.
éljünk aszerint, amit olvasunk, és hirA Szentírás rendszeres olvasásának dessük a világban Isten szavát!

van tehát szó, hogy egyikünk se elégedjen meg csupán azzal, hogy a szentmisén odafigyel az Úr szavára, hanem
odahaza is próbáljunk meg időt szakítani erre.
Isten természetesen nem csak a
papok személyén keresztül, közvetett
módon akar szólni, hanem közvetlenül
is szeretne mindenkit személyes megszólítani. Meghallásához türelem, egy
kis kitartó olvasás, figyelmesség, tanulékony lélek szükséges csupán.
Néha hallom egyesek panaszkodását:
„Néma az Isten! Nem szólal meg, amikor oly nagy szükség volna rá. Nem ad
választ kérdéseinkre és gondjainkra.”
Szerintem ez egyáltalán nincs így. Igenis megszólal, csak oda kellene figyelnünk rá. Halljuk meg a szentírás
szavaiban megszólaló és lelkünk visszhangját váró Istent!

Ima a gyermekekért

U

ram, Jézus, az
örök életet adó
igék nálad vannak!
Add, hogy igéidben
bízva tudjunk gyermekeinkért könyörögni!
Adj gyermekeinknek értelmet, és tanítsd meg őket az útra, amelyen járniuk kell! Tartsd rajtuk szemedet!
Igazságra, hitre, reményre, szeretetre,
békességre törekedjenek azokkal, akik
tiszta szívből hívnak téged segítségül!
Ragaszkodjanak hozzád, az élet igéjéhez! Hívjanak segítségül téged a szorongatás napján! Mentsd meg őket, és
ők dicsérjenek téged!
Add, hogy hangodat mindig felismerjék és téged kövessenek!
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