Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Szentírásban számos olyan csodálatos történet és lélekemelő gondolat van, amelyek Isten szeretetéről, a
gondviselésről és az ő irgalmáról szólnak.
Különösen is igaz ez az evangéliumokra, Jézus életére és tanítására, akinek személyében és személyén
keresztül megismerhetjük azt az Istent,
aki mindenkor szeretettel fordul felénk.
Nagyon hasznos, ha rendszeresen olvassuk ezeket a történeteket, mert vigasztalást és reményt nyújtanak
számunkra.
Ha mindezek mellett olyan szándékkal olvassuk a Szentírást, hogy abban
felfedezzük az üdvösségre vezető igazságot, akkor nem állhatunk meg a részleteknél, hanem úgy kell tekintenünk a
szent szövegek egészére, hogy azok valóban Isten üzenetét, útmutatását közvetítik számunkra. Mert éppen ez a
kinyilatkoztatás szándéka. Isten azért
tárja fel előttünk önmagát és közli velünk üzenetét, hogy vágyakozzunk az ő
megismerésére és a vele való életre, és
törekedjünk az üdvösségre.
Keresztény emberként szilárdan hiszszük, hogy a Szentírás üzenete nem
csupán egyes kiválasztott személyeknek
vagy népnek szól, hanem minden embernek. A Szentírásban Isten szavát,
mint az emberek üdvössége érdekében
kimondott teljes és végső szavát olvashatjuk. Teljesnek mondhatjuk ezt az
üdvözítő isteni szót, mert ennek ismerete elég ahhoz, hogy az örök életre, az
üdvösségre jussunk. Itt természetesen
nem csupán elméleti ismeretről van
szó, hanem a megismert igazság szeÉvközi 26.
vasárnap
Ám 6,1a.4-7
1Tim 6,11-16
Lk 16,19-31

rinti életről is. És végsőnek is nevezhetjük ezt az üdvösségre vezető tanítást,
mert Isten már nem változtatja meg
tervét és nem szegi meg ígéretét. Fiának, Jézus Krisztusnak kereszthalálával
örökre kiengesztelődött az emberiséggel, elfogadta azt az áldozatot, amelyet
Jézus a mi üdvösségünkért hozott.
Szent Pál apostol a következőket írja
a rómaiakhoz címzett levelében: „Milyen nagy Isten gazdagságának,
bölcsességének és tudásának mélysége! Mennyire megfoghatatlanok
az ő ítéletei, és kifürkészhetetlenek
az ő útjai!” (Róm 11,33).
Isten titkai, rejtett szándékai nem értelmetlenséget jelentenek, hanem egy
magasabb rendű igazságot, mégpedig
azt, hogy ő mindent megtesz az emberek megváltása és üdvözítése érdekében. Az ember a maga önzésében és
kicsinységében nehezen érti meg ezeket
a szándékokat, de az Úr szenvedése és
halála egyértelműen jelzik számára,
hogy Isten nem ismer korlátokat és határokat a szeretetben.

a, a Szentírás vasárnapján Jézusnak azt a példabeszédét olvassuk az evangéliumban, amelyik a
gazdag emberről és a szegény Lázárról szól.
Halála után Lázár az üdvösségre, a
jócselekedeteket elmulasztó és csak
önmagának élő gazdag pedig a kárhozatra jutott. A példabeszéd figyelemreméltó része Ábrahám és az
elkárhozott gazdag párbeszéde. Ábrahám emlékeztet arra, hogy Isten a mózesi törvények és a próféták szava által
pontosan megmutatta az embereknek
az üdvösség útját, de a gazdag ezt nem
ismerte fel.
A mai evangélium üzenete ez: van
Szentírásod, amelyben Isten feltárja
előtted az üdvösség útját. Hallgass a
Szentíráson keresztül megszólaló Istenre! Kövesd azt az utat, amelyet
Isten mutat neked, és akkor eljuthatsz
az örök életre!

Téged hallgatunk

M

indenható Istenünk! Azzal a
szándékkal olvassuk a Szentírást, hogy rád, a te szavadra, üzenetedre figyeljünk és téged hallgassunk.
Segíts, hogy észrevegyük azt is, hogy
te meghallgatsz minket és éppen a
Szentírás üzenete által válaszolsz emberi kérdéseinkre. Szomjazunk igazságodra, készséges szívvel hallgatunk
téged, aki utat mutatsz számunkra.
Tanulékony lélekkel figyelünk rád és
kifejezzük készségünket, hogy tanításod szerint akarunk élni. Alakítsd át
életünket a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal!
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