Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Isten válaszol
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Isten üzen
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gy plébános a vasárnapi prédikációt azzal kezdte, hogy megkérdezte a híveket, ki szokott újságot
olvasni?
Szép számmal tették fel a kezüket a
jelenlévők. Következő kérdése arra irányult, hogy ki szokott szépirodalmat,
verseket, drámákat, regényeket olvasni.
Erre már kevesebben jelentkeztek.
Harmadszorra azt kérdezte, hogy ki
olvas tudományos könyveket, vagy
olyan szakkönyveket, amelyek a munkájához, a szakmájában való fejlődéshez szükségesek. A hívek ugyan nem
értették a plébános kérdéseinek okát,
de erre is nagy számban jelentkeztek,
főként a fiatalabbak. Végül pedig azt
kérdezte, hogy ki szokott rendszeresen
Szentírást, Bibliát olvasni. Mindössze
néhány kéz maradt a magasban. A
hívek összenéztek és egy kicsit szégyenkeztek is talán.
Természetesen nem a megszégyenítés
volt a plébános szándéka, hanem így
akarta bevezetni a Szentírás vasárnapján mondanivalóját. És mindez nem
egy munkahelyen vagy olyan helyen
történt, ahol vallásukat gyakorlók és
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nem hívők egyaránt összegyűlnek,
hanem egy templomban, olyan emberek között, akik magukat hívőnek
tartják, rendszeresen, azaz legalább vasárnaponként részt vesznek a szentmisén. Mondhatjuk, hogy egy ilyen
társaságban, a hívők közösségében elvárható volna, hogy mindenki olvassa
naponta a Szentírást, Isten üzenetét, hiszen ez keresztény életünk egyik alapja,
még sincs így. Valószínűleg nem csak a
példában említett helyen született ilyen
gyenge eredmény, hanem másutt is hasonló volna a tapasztalat.
Sajnos a keresztény emberek könynyen megfeledkeznek a szentírásolvasás
fontosságáról, de talán a mai ünnep, a
Szentírás vasárnapja elgondolkoztat
bennünket. Istennek van mondanivalója, üzenete számunkra. Figyeljünk
oda útmutatásaira! Hitünk szerint a
Szentírás tévedésmentesen tartalmazza
Isten szavát. A Biblia a múltból szól
hozzánk, a világ egyik legrégibb
könyve, ugyanakkor az örökkévaló
Isten üzen általa. És az örökkévaló
Isten úgy közölte üzenetét és azt a
szent írók úgy jegyezték le az isteni sugalmazásnak köszönhetően, hogy
abban minden kor embere felfedezheti,
megtalálhatja a neki szóló üzenetet.

Hétfő, Szent
Kedd
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iért szükséges, hogy naponta olvassuk a szentírást? Szent Pál
apostol a filippiekhez írt levelében fogalmazza meg a következő buzdítást:
„Éljetek méltón Krisztus evangéliumához!” (Fil 1,27).
Keresztény életünknek, krisztusi
életünknek, az evangélium szerinti
életünknek az alapja csak az lehet,
hogy naponta olvassuk a bibliát, olvassuk az evangéliumot. E nélkül valójában elképzelhetetlen a keresztény
élet. Mennyire csodálatos megtapasztalni, hogy miközben azzal a szándékkal olvassuk a szentírást, hogy Istenre
figyeljünk és őt hallgassuk, felfedezhetjük, hogy Isten is meghallgat bennünket és éppen a szentírás üzenete
által válaszol kérdéseinkre.

Életté váljon bennem!

Ö

rökkévaló Isten! Szomjazom tanításodat, kutatom az igazságot,
keresem az örök élet igéit.
Hiszem, hogy a Szentíráson keresztül te szólsz hozzám, te vezetsz engem
az üdvösség felé. Adj nekem türelmet,
kitartást, figyelmességet, tanulékony
lelket és alázatot! Add, hogy készséges
legyek mindannak megvalósítására,
amit üzenetedből megértek. Kinyilatkoztatott szavad és a megtestesült Ige,
Jézus Krisztus legyen számomra a
mindennapi lelki táplálék és a hit szerinti élet forrása!
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.
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Jób 9,1-12.14-16
Lk 9,57-62

Jób 19,21-27
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Lk 10,17-24
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