
Évközi 26. vasárnap 2011.

Szent Jeromos írja: "Aki nem 
ismeri  a  Szentírást,  nem  ismeri 
Krisztust!" Ilyenkor, Szentírás vasár-
napján évről évre szívbemarkoló, ke-
mény szavak ezek, melyek talán lel-
kiismeret-vizsgálatra  ösztönöznek. 
Egyházunk minden évben megaján-
dékoz bennünket ezzel az ünneppel, 
és feltehetjük magunkban a kérdést, 
vajon a tavalyi Szentírás vasárnapja 
óta előrébb haladtam-e a bibliaolva-
sásban? Mert ha nem haladok folya-
matosan Krisztus felé, akkor bizony 
nemhogy megállok, de a valóságban 
távolodom tőle. Vizsgáljuk meg lel-
kiismeretünket.

Kirie litánia 
Urunk,  Jézus  Krisztus!  Bocsásd 

meg, hogy oly ritkán vesszük kezünkbe a 
Szentírást. Uram irgalmazz!

Urunk,  Jézus  Krisztus!  Add,  hogy 
olvasásakor  mindig megtaláljuk a  nekünk 
szóló üzenetedet. Krisztus kegyelmezz!

Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy a 
nekünk  szóló  üzeneted  szerint  alakítsuk 
életünket. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Szentírás vasárnapján a Bibli-

áról szeretnék szólni.
Köztudomású,  hogy  a  biblia 

igen előkelő helyet foglal el az em-
beriség  könyvtárában.  A  régmúlt 
idők legelterjedtebb könyve a Szent-
írás  volt.  Egyszerűen "A könyvek"-
nek, a görög biblosz szó többesével, 
Bibliának nevezték

A könyvnyomtatás feltalálása-
kor a Biblia volt az első nyomtatás-
ban megjelent könyv. Amikor pedig 
valamely nép kereszténnyé lett,  ha-
marosan  lefordították  nyelvére  a 

Szentírást.  A lefordított  Szentírás  a 
legtöbb  nép  életében  kulturális 
szempontból  is  korszakalkotó  ese-
mény volt.  Nyelvük a  fordítás  által 
lett "irodalmi" nyelvvé.

A biblia volt az írni-olvasni ta-
nulók olvasókönyve.

Szinte  nincs  a  művészetnek, 
kultúrának  olyan  területe,  ahol  ne 
lenne érezhető a Biblia  hatása.  Sok 
művészi  alkotást  egyszerűen  meg 
sem érthetünk a Biblia világának is-
merete nélkül.

Tudjuk, hogy a Biblia ma is a 
világ  legolvasottabb  könyve.  Min-
denki elismeri, csak az EU alkotmá-
nya nem, hogy Európa, sőt a földke-
rekség nagyobbik része kultúrájának 
a Biblia  az alapja.  Hogy a  társada-
lom erkölcsi életének is az alapja; s 
hogy nemzetünk jövőjének is a biz-
tosítéka.

Ezeket a tényeket még azok is 
kénytelenek  elismerni,  akik  nem  a 
hit szemével nézik a Szentírást.

Nem csoda, ha sokan megkér-
dezik: miben rejlik a biblia varázsa, 
az a csodálatos siker, amivel csak ez 
a könyv büszkélkedhet?

Abban hogy a biblia nem csu-
pán az ember szava, az ember kiáltá-
sa, az ember története, az ember éne-
ke, hanem Istené is. A túlsó partról, a 
túlsó partra hívó üzenet, amely kér-
déseivel  és  válaszaival  túlmutat  az 
emberi tapasztalás határain.

A Biblia célja nem a szórakoz-
tatás, nem az emberi tudás gyarapítá-
sa, hanem az emberi bölcsesség gya-
rapítása, lelkünk megszentelése, em-
berségünk nemesítése.

Ezek ellenére, ha megvizsgál-
juk jelenlegi  életünket,  megdöbben-



ve  tapasztaljuk,  hogy  ez  a  fontos 
könyv mennyire beporosodott,  vagy 
eltűnt a ma emberének könyvtárából. 

Mi hívők nem érhetjük be az-
zal,  hogy  itt  a  szentmisén  vasárna-
ponként  hallunk  belőle  részleteket, 
de otthon ki sem nyitjuk. 

Vagy igen?  De akkor  hogyan 
olvassuk?

Amikor  olvassuk,  szabad  ér-
telmünket  használni.  Ne  zavarjon a 
sok antropomorfizmus! Ne akadjunk 
fönn a színes történeteken és túlzáso-
kon.  Már  az  ókori  írók  is  tudták, 
hogy ha valamit el akarnak fogatatni, 
érdekesként, színesen kell leírni. Ne 
botránkozzunk  meg az  ókori  világ-
képet  tükröző  szemléleten!  Akkor 
azok  voltak  a  tudományos  világ-
szemléletek. Ne akarjuk betű szerint 
érteni a szöveget!

Szabad elolvasni  a lábjegyze-
teket  is,  hogy  jobban  megértsük. 
Szabad  Szentírással  kapcsolatos  ta-
nulmányokat  is  olvasni.  A teológiai 
tudományok közül a Szentírás a leg-
gyorsabban  fejlődő,  a  legtudomá-
nyosabb  irodalmi,  történelmi  és  ar-
cheológiai  módszereket  és  kutatási 
eredményeket felhasználó tudomány. 
Szabad  ilyen  vonatkozású  könyve-
ket, pl. az újságos asztalon található 
Jeromos füzeteket is olvasgatni.

Vegyük figyelembe, hogy mi-
kor íródott, és kiknek. Azt, hogy az 
Ószövetség sok könyvében a leírtak 
az  események  után,  csak  jóval  ké-
sőbb íródtak le, és csak századokkal 
később álltak össze az egyes köny-
vek egy egységes művé. Az Evangé-
liumok is csak pár évtizeddel a tör-
téntek  után.  Szabad  észrevenni  a 

Szentíró korának az egyes művekre 
történt hatását.

Ne azt nézzük, hogy hogyan ír 
le  valamit  a  Szentíró.  Kiszínezi  e, 
vagy nem? Sok esetben igen. Hanem 
azt  kérdezzük  mindig:  mit  akar  a 
Szentíró  közölni  a  leírt  szavakkal? 
Mit üzen azokkal nekem az Isten?

Természetesen  a  Szentírást 
nemcsak olvasni kell, hanem élni is! 
Aranyszájú Szent János mutat rá már 
másfél ezer évvel ezelőtt arra a tény-
re, hogy előbb volt az apostoli  ige-
hirdetés,  mint  maguk az  evangéliu-
mok, és az apostoli igehirdetés alap-
ján  jöttek  létre  az  evangéliumok. 
Vagy ahogyan ő fogalmaz: Az apos-
tolok nem könyvtekerccsel a kezük-
ben hagytak el Jeruzsálemet, hanem 
a szívükbe írt evangéliummal!

Nekünk is az apostolokhoz ha-
sonlóan, szívünkbe kell belevésnünk 
a Szentírás szavait és gondolatait és 
élő bibliává kell lennünk, akik tette-
inkkel  hirdetjük,  hogy  megértettük 
és  válaszolunk  Istenünk  ember-sze-
rető üzenetére.

Befejezésként  véssük  mélyen 
emlékezetünkbe, s szívünkbe Gárdo-
nyi Géza szép sorait:

„Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá válnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke! 
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne."

Amen

F. F.



Egyetemes  könyörgések 
Szentírásvasárnapra

P: Testvéreim! Kérjük Istenün-
ket,  adja  kegyelmét,  hogy  mindig 
hallgassunk tanítására

1. Segíts  minket  Urunk, 
hogy a Szentírás olvasása és hallga-
tása erősítse hitünket, növelje remé-
nyünket  és  tökéletesítse  szeretetün-
ket.

2. Áraszd  ránk  Urunk 
Szentlelked  ajándékait,  hogy  a 
Szentírásból egyre teljesebben meg-
ismerjük szent titkaidat.

3. Engedd  Urunk,  hogy 
lelkünkbe hatoljon szavad; irányítsa 
szívünk gondolatait és érzéseit.

4. Add Urunk, hogy tanítá-
sodat mindig szívünkbe fogadjuk és 
tetteinkben  megvalósítva  bőséges 
gyümölcsöt teremjünk.

5. Nyisd  meg  Urunk  szí-
vünket, hogy az Ige fényében felis-
merjük  gyarlóságainkat,  és  bűnein-
ket  leküzdve  járjunk  a  tökéletesség 
útján.

Pap: Köszönjük  Istenünk, 
hogy nem hagytál magunkra minket, 
hogy sokszor és sokféleképpen szól-
tál hozzánk és tanítást adtál nekünk a 
kinyilatkoztatás  által,  a  Szentírás 
szavain keresztül. Hallgasd meg alá-
zatos könyörgéseinket  és add,  hogy 
hallgatva szavadra életünk legyen és 
bőségben  legyen.  Krisztus  a  mi 
Urunk által.

Hívek: Ámen


