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Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA
Az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére:
január második felében az ökumenikus imahéthez
kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a
Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni a keresztények
egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival együtt… Végül Ferenc pápa
a megtestesülés tényét figyelembe véve hangsúlyozza, hogy nem lehet
semmiféleképpen elkülöníteni a Szentírást és a hagyományt, mert azok együtt
alkotják a kinyilatkoztatás egyetlen forrását. Amikor a Szentírást a
Szentlélekben olvassuk, ahogy azt írták, akkor az mindig új és tápláló marad.
ÍRÁS A BIBLIÁBA – Gárdonyi Géza
– Az Újszövetség Könyve elé –
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
„Ne félj: fogd a kezemet”
Gyermeknek is: „Mily szép rege”,
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”

Fal, – s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!…
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.
BOLDOG, AKI OLVASHATJA ISTEN IGÉJÉT - Gyökössy Endre
Mi, hívők a Bibliát Isten Igéjének mondjuk. De most szeretnék feltenni egy
különös kérdést: számunkra Biblia vagy Ige? A kettő ugyanis nem esik egybe.
Egy példával illusztrálva: egy idős, fejkendős nénike üldögélt némi zöldség és
miegymás előtt az újpesti piacon. Nyugalmas nyári délelőtt volt, nemigen
jöttek vevők. Mivel kegyes hívő asszony volt, elővette a Bibliáját és olvasgatta.
Nem vette észre, hogy közben valaki megáll a standja előtt.
- Hát maga meg mit olvas? - kérdezte tőle a vevő.
- Az Isten Igéjét. - Így mondta a néni.
- No és honnan tudja, hogy az az Isten Igéje?
Az idős asszony fölnézett az égre, és azt kérdezte:
- És maga honnan tudja, hogy van nap az égen?
- Micsoda kérdés! Érzem a melegét.
Erre ez az egyszerű falusi nénike azt válaszolta:
- Én is onnan tudom, hogy érzem a melegét.
Aki a Bibliában megérzi azt, hogy itt többről van szó, mint irodalmi csemegéről, vagy olyasmiről, aminek ismerete az általános műveltség része,
annak a lelkében kisüt a nap, érzi a melegét és érzi a világosságát.
Valahol olvastam egy találó mondást: Ha mutatsz nekem ötven embert, aki
azért boldog, mert nem olvassa a Bibliát, akkor én mutatok neked ötszáz olyan
embert, aki azért boldog, mert olvashatja Isten Igéjét. - Boldog olvasókat én is
tudnék mutatni, de szerintem lámpással kell keresni azokat, akik Isten
hiányának képesek örülni…

Egyszer valaki kiszámította, hogy a teljes Bibliát szép lassan végig lehet
olvasni negyvenkilenc óra alatt. Tulajdonképpen a negyvenkilenc óra egy
nyolc órás műszakkal és még egy órával több, mint egy munkahét. Hát nem
éri meg, hogy az életünkből egy munkahetet és még egy napot Isten Igéjére
rászánjunk?
Igazából még a mi kis újpesti gyülekezetünkben is csak nagyon csöndesen
mertem megkérdezni a testvérektől, hogy végigolvasták-e már csak
egyetlenegyszer is a teljes Bibliát? Minden könyvét? A mi válaszunk mi lenne?
Nos, az enyémen biztos meglepődik a kedves olvasó: nem is tudom már,
hanyadéves teológus voltam, és még mindig nem olvastam a teljes Bibliát!
Nekem ugyanis soha senki nem mondta, hogy el kell olvasni.
Ha valaki vágyakozik a teljes Írás ismeretének öröme után, azt arra kérem,
hogy jól kezdje el! Vagyis először az evangéliumokat olvassuk el, Mátét,
Márkot, Lukácsot, Jánost. Sőt, még jobb, ha Márkot vesszük előre, mert az a
legrégibb, legősibb, legrövidebb. Utána a „Szentlélek evangéliuma”, jó híre,
az Apostolok Cselekedeteinek könyve következzék. Így megvetve a jó alapot,
biztos, hogy kedvet kapunk Pál, Péter, Júdás és János leveleinek olvasásához.
Az Újszövetség elolvasása után se Mózes könyveit vegyük elő, hanem a prófétákat: Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt. Ezekben rengeteg utalást találunk az
eljövendő Messiásra.
Ezek után a folytatást már ki-ki saját maga alakítsa aszerint, mire indítja a
Lélek. A bölcsességi irodalom tápláló tejére vágyik, vagy a zsoltárok édes
mézére? Esetleg nagy elszánással nekiül, hogy megismerje egészen részletes
aprólékossággal a zsidóság életét, történelmét és minden törvényét Mózes öt
könyvéből? - Ezt csakis maga döntheti el mindenki.
AMIT TUDNUNK KELL A BIBLIÁRÓL
A Szent Könyvekben a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé, és
beszélget velük – állapította meg a II. Vatikáni Zsinat. Ezért az Egyház arra
buzdítja a hívőket, hogy a Szentírás gyakori olvasásával ismerjék meg Jézus
Krisztust. „Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust.” (Szent
Jeromos)
MI A BIBLIA?
Egy 72 könyvből álló könyvtár, mely egyetlen
kötetben elfér. A legfontosabb, legismertebb és
legolvasottabb könyv a világon, mert Isten szavát
közvetíti. Az Ószövetség 45, az Újszövetség pedig
27 könyvet tartalmaz.

MI ISTEN SZAVA?
A Szentírás minden szavával egyetlen szót mond Isten: az Ő egyszülött Igéjét,
akiben teljesen kimondja önmagát. A Biblia Isten szavát írásban csak részben
tartalmazza. Az megnyilvánul az „egyházi hagyományban”, a zsinatokon, a
törvényes pásztoraink tanítása által és a liturgiában. Az Egyház az isteni
írásokat mindig úgy tisztelte, ahogyan az Úr testét is tiszteli.
KI A BIBLIA SZERZŐJE?
A szent könyvek megírására Isten embereket választott ki, akiket erejük és
képességeik birtokában úgy használt föl, hogy azt foglalják írásba, amit Ő akar
közvetíteni számunkra. Az elsődleges szerző tehát Isten, a másodlagos szerző
az ember.
MIKOR ÍRÓDOTT?
A Szentírás Krisztus előtti második évezredtől Krisztus után 100-ig íródott.
Különböző helyszíneken készült – Palesztina, Babilónia, Egyiptom, Róma,
Korintus stb. – és különböző nyelveken (héber, arámi, görög).
A BIBLIA KÉT SZÖVETSÉG
Egy régi mondás szerint az Újszövetség az Ószövetségben van elrejtve, az
Ószövetség az Újszövetségben tárul fel. Az Ószövetség írásai a Jézus első
eljövetele előtti időszakra vonatkoznak. Előképét látjuk benne mindannak,
amit Jézus Krisztus beteljesített. Az Újszövetség Jézusról, az ő üzenetéről és
az Egyház kezdeteiről szól.
A BIBLIA KÖZPONTI ÜZENETE
A Biblia – a történelemkönyvektől eltérően – mindenekelőtt hitről való
tanúbizonyság, amelyben felfedezhetjük az Atya különleges szeretettervét.
Isten terve részeként azt akarja, hogy minden ember egy nagy családot
alkosson, ahol szeretetben és békességben él, szabadon a bűntől, elrejtve az Ő
szeretetében, aki minden emberrel baráti szövetséget kötött.
A BIBLIA HELYES ÉRTELMEZÉSE
A Biblia az Egyház könyve. Az Egyház olyan közösség, mely a lelkipásztorok,
a pápa és a püspökök vezetése alatt felfedezi és értelmezi a Szentírás
segítségével Isten megváltói működését. A Biblia elénk tárja a személyes
életünkben jelen lévő Istent, aki teljes és tökéletes választ ad minden
kérdésünkre. Az Egyház által értelmezett Biblia a Szentlélek közbenjárásával
a hiteles isteni tanítást nyilatkoztatja ki számunkra.
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