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

A

Isten szól hozzánk

S

zeptember utolsó vasárnapján Egyházunk a Szentírás vasárnapját
tartja. Olyan ünnep ez, amikor különösen is odafigyelünk Isten kinyilatkoztatására, Isten írott üzenetére, a
Szentírásra, amely utat mutat nekünk az
istengyermeki életre és az üdvösség
felé.
A Szentírással kapcsolatban lényeges
fogalom a sugalmazás, amelyen azt értjük, hogy a Szentírás könyveit a szerzők
nem maguktól írták, hanem az Isten
által közölt üzenetet, az általa sugalmazott szavakat jegyezték le. A bibliai szövegek szerzője tehát maga Isten, aki
emberek
közreműködését
vette
igénybe, hogy mondanivalója, üzenete
írott formában rögzüljön. Ennek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a
szentírási szövegekhez közeledjünk és
azokat helyesen értelmezzük. Nem tekinthetjük ugyanis csupán emberi
munka eredményének, hanem Istentől
származó szavakként kell olvasnunk
azokat. Éppen a sugalmazás, az isteni
szerzőség és eredet biztosítja a Szentírás értékét, benne valóban az üdvösségre vezető igazságot találjuk meg.
Valahányszor a Szentírás olvasásába
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Szám 11,25-29
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kezdünk, tudatosítsuk magunkban a sugalmazás, az isteni szerzőség tényét,
mert különben legfeljebb egy történész
kíváncsiságával fogjuk olvasni e régi
szövegeket és aligha vesszük észre,
hogy általuk maga Isten szól hozzánk.
Az Egyház életében különleges helye
és szerepe van Isten szavának. Isten
szava hirdetésének, hallgatásának és ünneplésének sajátos helye a liturgia, azaz
a szentmise és a többi szertartás. Minden liturgikus cselekmény jó alkalom
arra, hogy az Egyház teljesítse küldetését, az isteni üzenet hirdetését, a hívek
pedig befogadják ezt az üzenetet. Szent
Jeromos, a Szentírás kiváló ismerője és
fordítója, akinek emléknapjához kapcsolódik ez a mai ünnep, feltette a kérdést: „Hogyan lehetne élni az írások
ismerete nélkül, mikor általuk ismerjük
meg magát Krisztust, aki a hívők
élete?” Válaszként elmondhatjuk, hogy
sem az ő korában, sem napjainkban
nem képzelhető el a keresztény élet a
Szentírás olvasása nélkül, hiszen benne,
különösen is az evangéliumokban
Krisztust ismerhetjük meg.
A Szentírás vasárnapja ösztönözzön
minket arra, hogy újra központi helyre
állítsuk életünkben Isten szavát! Legyünk Isten szavának hűséges hallgatói!

Szentírás olvasásának fontos szerepe van minden pap életében és
szolgálatában, aki azt hirdeti, amit
maga is olvas és megért Isten szavából. Ezt hirdeti a szentmisék alkalmával, a hitoktatás során, a felnőtteknek
szóló katekézisek alkalmával. A hívek
életére szintén jellemző a Szentírás olvasásának igyekezete, hiszen ebből
merítenek erőt.
Mind az egyházi szolgálattevőkre,
azaz az igehirdetőkre, mind pedig a hívekre vonatkozik az a megállapítás,
hogy a Szentírást imádságos lélekkel
és nyitott szívvel érdemes olvasni.
Csak akkor válhatunk az Úr tanítványaivá, ha nap mint nap olvassuk az
igazság tanítását és életünket ehhez
igazítjuk.

Szavadra figyelve

U

ram, Jézus Krisztus! Nap mint
nap szomjazom igazságodra,
készséges szívvel hallgatlak téged, aki
utat mutatsz számomra a Szentírás
szavai által. Tanulékony lélekkel figyelek rád és kifejezem készségemet,
hogy tanításod szerint akarok élni.
Amikor elmerülök a te tanításodban
és Isten szavának olvasásában, akkor
bevonsz engem az életedbe, párbeszédre lépsz velem, ismerteted velem
üzenetedet, útmutatásodat és válaszolsz kérdéseimre, miközben én is
eléd tárhatom gondolataimat és érzéseimet.
Uram, a te szavad igazság. A te ígéreted mindig megvalósul. Alakítsd át
életemet a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal!
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