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

Olvassuk naponta!

B
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elon Gellért püspököt, a szentírás
kiváló ismerőjét és magyarázóját
egy lelkigyakorlat alkalmával valaki
megkérdezte: „Hol lehet kapni olyan
bibliát, amely mindig ott nyílik ki, ahol
szükséges?” A püspök mosolyogva azt
válaszolta, hogy ilyen bibliát még nem
nyomtattak, de mindjárt hozzátette,
hogy ha valaki rendszeresen, gyakran
olvassa a szentírást, bizonyos jártasságra tesz szert benne, és mindig megtalálja azt az idézetet, amelyen keresztül
Isten válaszol a kérdéseire.
Bizonyára sokan vágyakoznak egy
olyan bibliára, amelyet az élet egy-egy
nehéz, megoldandó helyzetében szeretnének felütni, s éppen ott nyílna ki,
ahol megtalálják a választ. Ne gondoljuk, hogy nincs ilyen biblia! Igenis létezik! Ott van a könyvespolcon. Talán
egy kicsit beporosodott már. Talán
régen nyúltak hozzá. Talán már el is felejtettük, hogy mi mindent tartalmaz.
Van ilyen biblia, minden szentírás ilyen!
Csak le kellene venni a polcról, kézbe
kellene fogni és olvasni kellene belőle.
A katolikus Egyház tanítása szerint „a
Szentírás szerzője maga az Isten”
(KEK 105.). A szent könyvek lejegyzéséhez Isten embereket választott, akik
a Szentlélek sugalmazására írásba foglalták az Ő igazságait. A Szentlélek a sugalmazás mellett ugyanakkor vigyázott
arra is, hogy a leírtak biztosan és tévedések nélkül tartalmazzák mindazt,
amit Isten a mi üdvösségünk érdekében
közölni akart. Az Egyház pedig, amely
hűséges az élő és megtestesült Igéhez,
mindenkor ügyel arra, hogy a szent
könyveket helyesen értelmezzék és tanítsák. Az isteni szerzőség és a sugalmazás ténye nem jelenti azt, hogy a
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Szentírás egy tankönyv vagy egy olvasókönyv volna, amely csak Istenről és
az Ő tanításáról szól. A szent könyvekből megismerjük Istent, de emellett az
emberi történelemnek azt az idejét is,
amely alatt a könyvek íródtak. Megismerhetjük belőle azokat a nagy cselekedeteket, amelyeket Isten a történelem
folyamán a mi üdvösségünkért véghezvitt, s megtudjuk azt is, hogy Isten mit
vár személyesen tőlünk üdvösségünk
elnyerése érdekében.
A Szentírás az Istenben hívő, a vallásos ember szemével mutatja be a világot, annak teremtését, az ember
bűnbeesését, a sokszoros hűtlenséget,
de felemelkedésünket is a megváltás
által. A Könyvek könyve megtanít bennünket az Istennel és az embertársainkkal való helyes kapcsolatra, életünk
értelmére és hivatásunkra. A bibliát hittel kell olvasni, értelmezni és elfogadni!
Az emberi szavak sokszor semmitmondóak. Isten szava viszont éltető és
üdvösségre vezető igazság! A szentírás
olvasása egész keresztény életünk lelke.

szentírás tekintélyét és jelentőségét mi sem bizonyítja jobban,
minthogy az Egyház mindennapi liturgiájában milyen nagy szerepe van,
hiszen minden egyházi szertartás és
szentségkiszolgáltatás során felolvasunk a bibliából.
De a teológiai tudományos munkában is mindig Isten szava a kiindulópont. Ugyanakkor arról sem
feledkezhetünk meg, hogy a lelki fejlődésnek a nagyszerű eszköze a szentírás. Éppen ezért mindenkit bátorítok:
Olvassuk naponta a szentírást! Válaszszunk magunknak minden hétre (vagy
akár minden napra) egy jelmondatot a
szentírásból, lehetőleg az evangéliumból! Alakítsuk életünket a szentírás tanítása szerint!

Az élet szava

M

indenható Istenem! Hiszem,
hogy a Szentírás szavai
által te szólsz hozzám.
Nem elégszem meg szavad hallgatásával és olvasásával, hanem arra törekszem, hogy a megismert igazságot
mindennapi életemben megvalósítsam. Szeretnék nap mint nap figyelni
üzenetedre. Segíts, hogy a tanítás ne
maradjon bennem „holt betű,” hanem
életté váljon bennem. Segíts, hogy a
szavak mögött meglássalak téged, aki
az üdvösség útját mutatod meg számomra. Igéd által alakítsd át gondolkodásomat, ébressz bennem hitet és
ösztönözz jócselekedetekre!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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Szombat

Zak 8,1-8
Lk 9,46-50

Zak 8,20-23
Lk 9,51-56

Neh 2,1-8
Lk 9,57-62

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12
Lk 10,1-12

Bár 1,15-22
Lk 10,13-16

Bár 4,5-12.27-29
Lk 10,17-24
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