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HOGYAN OLVASSUK ABIBLIAT?
XII. Pius pápa írja 11 Szentírásról 1943-ban kiadott közleve

Iében (Divino afflante): ..Örömmel állapitható meg, hogy a Szení
írás ismerete és használata a katolikusok körében nem kis mér
tékben előhaladt," Az emberek egyre nagyobb éhséggel fordulnak
az Isten kinyilatkoztatott igéje felé, ami megmutatkozik a pré
dikációkkal szemben támasztott igényekben is. (V. ö. Miről sze
retne hallani a hívő1 Vigilia 1951 április) ...A hívek, főleg a pro
fán és szent tudományokban jártasabbak inkább azt keresik,
amit maga az Isten óhajt velünk közölni a Szentírásban, mint
sem azt, amit az ékesszóló szónok vagy író a Biblia szavait bizo
uyos ügyességgel forgatva belőlük kihoz." (Div, aff í.) Ma már
nem csodálkozunk azon, ha nem kis számban vannak férfiak és
nők, akik a Szentírás rendszeres olvasói, ha családokban közösen
olvassák a Bihliút, és egyre többen ismer-ik fel az ..Uram kihez
rneujűnk, az örök élet igéi nálad vannak" jelentőségét.

A Szenti rás jelentőségére való ráeszmélés örvendetes tényt'
teszi időszerűvé, hogy szemébe nézzünk néhány ezzel kapcsolatos
problémának. Mindenekelőtthárom kérdésre válaszolunk. Az első:

Kell-e olonsnunk a Bibliát? A válasz határozott nem. Az Egyház
ismételten elítélte azt a tanítást, amely a Szentírás olvasását
mindenki számára szükségesnek és kötelezőnek . mondotta (XI.
Kelemen: Unizenitus. VI. Pius: Auctorern fidei). Az Egyháznak
ez az állásfoglalása természetes és egyáltalában nem meglepő. A
híveknek ugyari kötelességük az Isten kinyilatkoztatásához szab
Hi életüket, de a kinyilatkoztatásnak nem egyetlen forrása a
~~zentírás. Ott van rnellette a szeuthagvománv is, amely él az
Egyház tanításában. A hívő tehát, még ha soha kezébe sem veszi
11 Szentírást, élhet a kinyilatkoztatás szerint, élhet a Szentírás
,-ol is, amit az l~gyház tanítása közvetít számára...Aki a hitre,
reményre és szeretetre támaszkodik, nem szorul az Irásra, legföl
jebb mások oktatása végett; csakugyan e három által élnek so
Lan a pusztában kódox nélkül is" (Szent Agoston).

A7. előbbi kérdésre adott válasszu! kapcsolatban könnyen fel
merülhet a másik kérdés: Nincs-e igazuk azoknak, akik azt állil
j-Uc, /lOYlI az El/;1jház nem seinesen tátja hii-ci kezében aBibliál,
:;űt vollak idők, amikor egyenesen iiliotia annak olvasását? Erre
is a legh atá.rozo ttabb nemmel kell válaszolnunk. A kérdés első

lelével az alábbiakban még foglalkozunk, II kérdés második fe
Iére vonatkozólag pedig idézhetjük a Szentatva szavát, amel);
téveenek mondja azt ,,8 régi hamis hiedelmet, mintha az Egy
l,i.LZ valamikép is ellenezte volna a Szeritírás modern nyelveken
való olvasását és ez 1~lé húrmiféle akadályt gördített volna" (Dh.



aiJL). Valóban, az Egyház a Biblia olvasású! sohasem tilalmazta.
legfeljebb bizonyos kiadásokat. Ma is saigorúau tiltja olyan Bib
lia-kiadások olvasását, amelyek nem egyháai jóváhagyással. ie
lentek meg (Eg·yh. törvk. 1391. és 1399. kánon), Ez azonban ter
mészetes. sőt lditelessége is az E:'fyházllak, mert rendeltetéséből

következik. A. Szentírást, az Isten szavát is sokféleképen Iohe:
ugyanis Iordítuui és magyarázn i. Arius a Bibliára hivatkozik
és tagadja Kr isztus istcnségút, Szerit Athanáz ugyancsak a
Bibliaból bizonyítja és állítja azt. Szent Cypriáll és Szent ÁgostolI
a Bibliábúl bizonyítják a Játható Eg~ húl. alapítását, Luther tn
gadja azt ugyaucsak a Bibliára való hivatkozással. Cromwell há
borút indít u Biblia nevében, Tolsztoj pedig ujrvanannak aBib
liának nevében a pacifizmus t hirdeti. Val« bau, li Biblia az II

könyv, amelyben mindenki li maga dogmált keresi. (Hic liber es!
i n quo quaer i t sua dogrnata tI nisque. Iuveni t et pariter dogrnata
quisque sua. S. Werenfels). Az Egyháznak, az isteni igazság hi
vatott őrzőjének pedig kötelessége vigyázni, hogy a kinyilatkoz
tatás tisztán és ne meghamisítva kerüljön az emberek elé, óvást
emelni ott. ahol veszedelmeket lát és őrizni a tan tisztaságát.

Ezek után önként adódik a harmadik kérdés: lrHlyen állás pOl; .

tot kéjnrise! az E.Qyház a Biblia olvasását illetőleg? A helves
válasz mint annyi másban, itt is a végletek között a középre
mutat. Sem nem teszi kötelezővé, sem nem tiltja, ellenben' nagyou
ajánlja. Szinte áttekinthetetlen azoknak a tényeknek sorozata.
amelyek azt igazolják, milyen mégbecsülésben részesítette az Eg)
ház mindeu időben a Bibliát, és mennyire törekedett azt a hívek
hez közelebb vinni. Legyen elég csak a különböző nyelveken ke
szült megszámlálhatatlan Szentírás-kiadásra utalni, az Egyház
kebelén belül alakult mozgalmakra, társulatokra (a Szeritatyr
külön dícsérettel emlékezik meg a Szent Jeromos-Társaságról).
amelyek miud az említett cél szolgálatában álltak vagy állnak
ma is. Joggal irhatja tehát a Szeutatvar "ÉpoJy kevéssé hallgat
hatjuk el mindazt, amit elődeink minden kínálkozó alkalommal
ajánlottak. ez pedig a Szerrtíráa tanulmányozása, jámbor olva
sása, a róla való prédikálás és elmélkedés" (Dív. affl.). Ha elég
séges is a hívőnek követni, élni a kinyilatkoztatást tanító Egj'
ház útmutatásait, a tudatossáara törekvő hit, a teljességre tö
rekvő élet eJ akar jutni a forrásokhoz is, ahonnan ez a hit és élet
fakad. gzt akarja az Egyház és ehhez akarja hozzásegíteni a
híveket akkor, amikor a Bibliára irányítja tekintetüket.

A Biblia azonban sajátságos könyv. Chifflot, találóan hason
lítja olvasását a zsidó nép pusztai váudorlásához, amikor manna
hullott az ég-ből és források fakadtak, de ott volt a puszta a maga
sivárságávul, veszélveivel. fáradságos vándorlásaival negyven
esztendőn keresztül, míg átléphették az Igéret földjének határait.
A Szentírásban elsősorban ezt az égi mannát, az Isten igéjéneli
életet adó forrásvizét keressük, Isten szavának hozzánk sséló



iízeneteit, Azt., amit Szent Ágoston kapott. amikor feléje hangzott
a .,vedd és olvasd", vagy Szent Ferenc. amikor hallotta a Szent
iráe szavát: "Ne legyen se köntöstök, se sarutok", amely szavak
azután döntő elhatározással voltak életükre. Ezek azok a pillana
tok, amikor úgy érezzük. hol.~y az Isten szól hozzánk. nyúl bell'
erőteJjesen életünkbe és fog kézen bennünket. Meg kelJ azonban
tapasztalnunk a pusztu veszélyeit és fáradalmait is, azt, hogya
Szentírús kemény feladat s nem ritkán súlyos nehézségek és ko
moly problémák-elé állítja olvasóját.

.A nehézségek egy része mindenesetre abból adódik, hogy a
Biblia tőlünk távol eső korban seiiletett. Megközel ítőleg másfél
évezred alatt, a Kr. e. 140U. évtől Kr. u. 100-ig keletkeztek a Bib
lia külünböző könyvei. Bár lsten szava, de emberekhez szól, ép
pen azért ma.qán viseli korának bél;l/cgét, nemcsak nyelvben.
hanem a gOlldolkodás- és kifejezésmódban is. Bár a Szeutírás nem
is a választott nép története, hanem a kinyilatkoztatásé, mínd
uzonáltal, mivel a kinyilatkoztatás időben történt, kapcsolódik hi
zoriyos történeti eseményekhez. elsősorban a választott nép 'tör
lé'r.(:\Uhnz. A Szentírás megértése tehát feltételezi a kor ismeretét,
II lJeleélúst arrnak szellemébe, ami előtanulmányok vagy legalább
lU<;lgyn.~úzat()h. a jegyzetek f igyel mes tanulmúnyosása nélkül alig
ha. érhető cl. A Szent irús olvasása tehát komoly szellemi muu
kát is Jeleut.

A lwhúzsóg-ek másik fonása az II tény, hogy II Seent irás (I

legmlyosalJb problémákat boncolqniia, amelyekkel szembenáll egy
l'észt az emberi értelem gyengeHége, korlátozottsága, másrészt tu
nyaságu, menekülése II komoly igényeket támasztó felat1atok elől.

ci. Szerrtírús első könyve II kezdettel, a világmindenség Iétbeszólí
tásávnl indul, ép; utolsó könyve II fiildiélet~t lezáró, meg'peesételő.

ítéletre jövő Krisztus eljövetelével fejeződik be. A két határpont
1dizöU ],07.Z<1 az Isten rnunkáját, az lsten tervének kibontakozását
W~ ernberek között, Mit tett lsten az emberokértt Hogvan vezette
:iket a teremtés hajnalától fi bűnbeosós tragédiája után az Öszö
\'etség kereső, várukozásteljes homályán keresztül a Messiás Uj
szövetségúbe és ebben az istenfiúi életre. Az Isten hatalmának.
fönségének, bölcseségének, szerétetének és irgalmasságának lép,
teit halljuk végig a történések útján. Isteni tények, követelések.
tanítások, útmutatások, amelyekkel kapcsolatban nemcsak az em
bcri értelem kénytelen észrevenni, hogy "némely dolgokat nehé:'.
megérteni" (2 Pét, 3, 16), hanem amelyek ellen az akarat lázado
zása is feltámad, ..kemény beszéd ez, ki hallgathatja aztl" (Ján.
l;. 61). Az emberi természet gyengesége, hogy ahol hősies, eszméivel
és hajlamaival ellentétben álló emberfeletti követelésekkel találko
zik, azt hajlandó túlzásnak, képes beszédnek, reá nem vonatkozó
kijelentésnek minősíteni s leszállítan i II maga törpe embezi mér
tékére. Az Úr szavai Abrahámhoz a Morta-hegyen, a hegyi be
",y..oo követelései, az Úr JézuRnak a gazung ifjúhoz intézett szavai..



túlhaladják a mi emberi mértékűnkot, tehát Hem lehetnek' a mi
törvényünk - gondoljuk. Ez az önmagából kilépni nem akaró
emberi gyengeség sohasem tud megbirkózni a Biblia-nyujtotta fel
adatokkal. Az l stcn. szava teljes mc.qn!Jiltsáyot, keresű, kutat,)
crőfeszítést és befogadó készséget ki otin az olvasótól.

A legtöbb probléruát azonban a Seentirás sugalmazoltsága
Jelenti az olvasó számára. A sugalmazás (inspiráció) Isten titok
zatos, természetfölötti hatása eg)- elll bern ek (a szentköuvv szerző

jének) akaratára és értelmére, ainelvnek következtében az Indí
tást és képességet kav ahhoz, hO,D' liizonvos dolgokat Isten nevé
hen leírjon és úgy írjon le, ahozvan Isten akarja. Ennek követ
kezménye, hogy II Szentírás m iudon !dinyvének II legkisebb rész
!etekig teriedően lsten az elsődleges szerzője. Nem lehet abban
semmi, ami ellenkeznék Isten tulajdonsúga.ival, vagy ami mél
tatlan volna Őhozzá. A sugalmazás azon ban nem mechanikus rá
hatás, nem teszi az emberi szerzőt uutomatává, emberi képeaségei
től megfosztott eszközzé, a természetfölöttinek akaratnélküli 8ZÓ'

csővévé. Isten az embert természetének megf'clelően használja fel.
Mindaz tehát, amit az emberi szerzők leír-nak, magán viseli egyé
uiségük bélyegét. Emberek maradnak, koruk gyermekei, akik
koruknak nyelvén és médján gondolkodnak, Írnak és beszélnek,
természetesen úgy azonban, hogy a sugalrnazó Isten szándékai
val nem kerülnek ellentétbe. Ennek II kettős, isteni és emberi elem
nek összcforrűsa jellemzi a Szeutir-ás könn-cit. Isten .~z(/va, de
emberi alakban, emberi kÖz1Jetítéssel. Hasonlóan az Isten örök
Igéjéhez. aki emberí testet öltiHt és mi kőzf.iink élt, eg'eszen mínt
ember és egészen mint Isten. Aki figyelmen kívül hagyju
az emberi szerző munká.iát, uern érti Illeg 11 8zclltírást, és leküzd
hetetlen akadályokba ütközik. Aki viszont az isteni elemet akarja
icikapcsolni, tisztára emheri művet esi núl belőle és mezhamisitja
lényegét, Mert mindkettő hozzátartozik a Szentíráshoz és mind
kettő érvényesül is a maga természetének megf'elelően. nAmint
ugyanis Isten lényegi Igéje mindenocn hasonlóvá lett az embe
rekhez II bűnt kivéve, ugyanúgy Isten kijelentései, emberileg ki
rejezve, mindenben hasonlóvá lettek az emberi nyelvhez, a téve
dést kivéve" (Div. affL). Nem lehet a két elemet a Szcntí rásban
szétválasztani, miként az (ír Kr-isztusban sem lehet az istenséget
elválasztani az emberségtől. Mindazonáltal vannak a Szent
irásnak olyan tulajdonságai, amelyekről megállapítható, az isteni
vagy emberi működésnek tulajdoníthatók-e, miként .Jézusnak is
voltak tettei (álom, fáradság, szomorúság, halál) , amelyek ernber
;:(igének voltak megnyilatkozásai és olyanok, amelyekben isten
sége lépett az emberek elé (csodái, táborhegyi megdicsőülése, fel
lámadása stb.).

Igy kétségtelenül az isteni szerzőséznek következménye, hog~:

a helyesen értelmezett Szentírásban semmi sincs, ami az igm!·
sággal ellentétben állna. Amit a Szentírás állít. az megfellebbez-



IJ,.'tetlen iga:~súg, és m iudeu, arui a Szentirásban V<IIl, igaz abban
az értelemben, amelyben azt ténylegesen állítja.

Az isteni szerzőség következménye, hogy a Szenfirásl)(l'Il ki
nyilatkoztatá.~ van, azaz olyan ignzsázok, amelyeket HZ ember
magától nem tudna megismerni.

Az isteni szerzőség megnyilatkozása, hogy a Seeniirás bizo
U.lJOfl helyein fl betűszerinti értelem mögött egy méluebb, lelki ér
telem rejli/r. ..Valójában csak Tsten ismerhette és nyilatkoztuthatta
ki nekünk a lelki értcl mot.. Azokat II dolgokat, amelyekről az Ú
,.,zijvets('gben ,-:zó volt és amelyek ott történtek, Isten bölcsen úgy
reudeztc el. hogy az, ami megtőrtént, lelki értelemben, előlegezett

jelképe legyon annak, aminek a kegyelern ujszövetségi törvényé
l/{'IJ kellett nwgvaIósnlnia" (Div, uf'Il.),

Kőtséetclenül az is elsősorban nzisteni sze)'z()sóg'lwk tulajdo
'J itható, hogy búl' a szószerinti értelem vi láirosnn e~y konkrét
i.r-lvzetrt. vonatkozik. S[)[;:SZOl' úgy érezzük, mi utha a Szentír-ás
k özvetlenül nekünk í ródnl.t v0111(1. fl mi számunkra iSIJa1/. (I, szo
-'zf"r1nli értelem mDflij/f útoüt értelemben mondanioulái«. A Szent
irás alakjai (Sára és Házár, l~z:;uu b; .Iákob. Sámuel és Saul.
Péter t'S .Iános, Máriu és }\fúl'Ü" Nikodémus (·s Pilátus, Pál ó'
f.uká(·s stb.) egyszn' (~It tiirténet.i személy\'k. dl~ eg-yútJal őstipu

0-";(' akik ujra (':' ujra fellépnek a tiidélldeIlJ szinuadán. 'I'örténé
sek is, mint a Tábor hegye és a Golgota, a templomi árusok, az
alvó tanítványok, a hozsanna és a feszítsd meg kőzött hullámzó
tömeg ujra és ujra visszatérnek a történelem folyamán és be
<zélnek hozzánk.

Az emberi szerzőség következménye, hogy bizonyos kérdé
"chről a Seentirás nem úgy beszél, ahogyan azokat például a tu
domány fogalmazza meg. A Szentírásban ugyanis Isten az üd
vösségre hívatott és az üdvösség felé törekvő ember számára
akart segítő eszközt adni. Aminek ebből a szempontból nincs je
leutősége, ami ezzel nincs összefüggésben, arról a Szentírá« nem
he szél az emberi tudásvágyat teljesen kielégítő módon. Ig-y hiába
keresnénk a szaktudományokra vonatkozólag felvilágosítást II

~zentírásban, nem kapnánk meg a kivánt tájékoztatást. "Ezt fl

! ,<'rméRzet-) tudománvt ugyanis nem vesztette el bűne kövctkezté
l'eIJ az ember; ezért a Szeutirás ezekre vonatkozólag nem tanítja,
hanem a lélek tudományáru, amit bűnével elveszített" (Petru"
Lombardus). A profán tudományok területeit az isteni Gondvi
'"iis 117. emberi kutatásra, az emberi ész állandó munkájára bíz
la. Ez is egy módja a föld meghódításának, amit a Teremtő

.i.. embernek fe!Hdat:'lvÍJ tett, ..A szen ti rok, va~T, helvesebben -
~zent Agoston szavait használva - az általuk szóló Szentlélek
uern akarta az embereket megtanitani a látható dolgok belső

iisszetételére. hisz ez Hem mozdítja elő senkinek az üdvösségér"
,Dív. aff!.).

Ez természetesen nem jelenti. hogy az üdvöseégre közvétlenül
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nem vonatkozó részek kevésbbé vallnak sugalmazva. vagy hog}
azokra vonatkozólag a Szentírás nem igazat tanít. A sugalma
:l.ás és a" tévedésmentesség kiterjed a Szentírás egész terjedelmére
Az emberi szerző azonban trlondanivo.ló,jánalc kiizlésére sokszor
olyan formát használ, amely ef/észen ll? Ő koráé, benne tehát a
valóság- ábrázolásának egy a mienktől eltérő módjával van dol
gnnk. "A régi keletiek ugyanis gondolataik kifejezésére nem
csak más szóalakzutokat és beszédformákat használtak. mint mi,
hanem sokszor olyanokat, amelyek baját korukban és embereik
uél voltak szokásosak ... az élet szekasuinak ÓS szabályainak ab
rázolására és történoImi tények meg események elbeszélésére ... A
szentíróknál előfordulnak bizonyos ábrázolás- (·~B clőadásf'ormak,

bizonyos sajátságok, melyek kiváltkép a sém i nyelvekben hdileWk
fel, á.llitúsok, malyeket megközelitőknek uovczhetnónk, tulzón jel
képes beszédek, sőt néha látszólag ellentmondó kifejezések. mclvek
arra szolgálnak, hogy az előadott tények erősebben vesődjenok WI:

emlékezetbe" (Div, aff'l.).
[gy például Mózes első könyve Ug'j· írja le il világ terelllté

sét, mint hat nap alatt végbevitt isteni rnunkát. Ennek ti. terOlnks
történetnek magyarázása már reugetcg problómát o\."zo;t ;1 illa
!!,"yarázólnmk, más oldalról pedig- nem egyszcr ör;llllilHd m u ta li a~
rá azokra II természettudományos kóptelenségckre, atuclyokr-I ;o

betűszerinti magyarázat maga után von. Pedig nagyon eg',Yszetu
a kérdés megoldása. Mózes teretntéstdrténetóbeu egy irodalmi for
mával, egy sajátos ábrázolási móddal van dolgunk, amely meg l\'
lelt Mózes korának. A szentíró bizonvos igazsúgokat akart k o
zölni, (n világ nem magától való, Isten teremtette, jónak terern
tette, stb.) és ehhez olyan formát választott, amit korának em
berei megértettek. Ha a "tudomány" nyelvén szólt volna hozz«
juk, ha olvun fogalmakat használt volna, arne ivek körül II modern
tudomány is még csak tapogatódzik, semmit sem értettek volna
belőle. Haso nlóképen a vízözön loírásáuál i lycn kifejezések: .,\·i;'.~·

he majd ntinden állatból", .,a vizek elbor ítúnak m iuden llHlg;IS
hegyet az egész füldön", .,odavesze mi ndeu test". "eltörle :u
lsten mindeu lényt, mely a földön volt.., korúntsem jelentik azt.
hogy li vízözön az eg·ész föld kereksógét elborította. és l:oi4·Y rni u
den állat vagy akárcsak rniuden ember is elpusztult a bárkában
levökön kivül. Jt]zek a kifejezések is egy a kor szellemének meg
felelő és a kor emberei által megértett ábrázoláai múdot kéj»
viselnek, amelyben a szentíró a maga mondanivalóját -- (1101,:':'
lsten az emberek romlottsága miatt az özönvizével árasztotta el
a megbüntetendő emberek által lakott földrészt, amely a szeut
írónak és akorállak "a földet" jelentette), - kifejezte. Valósz inű
leg ilyen sajátos irodalmi formával van dolgunk Tóbiás, .Iudit
és Eszter könyvében is. Ezek a könyvek, bár lényegükben törté
neti tényeket írnak le, minden részletükben mégsem történetlek.
A szent szerző a maga tanító eél.ia érdekében kora szokásán;l:;-
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iuegfelelőeu a történeti magot díszítő elemekkel. költött része],
hozzáadásával bővítette. Ezzel nem vetett az igazság ellen, me)'!
ti tudta, hogy mit akar könyvével elérni és olvasói is megértet
lúk öt. Ez a különleges irodalmi forma, sajátos ábrázolási mód a
i<lUgoll1ása az Énekek énekében előforduló s a mai olvasokra
-okszor szokatlauul és incrószen hato képeknek és k ifejezéseknc],
is. Az nr Jézus is ilyen sajátos abrúzolási módot, külőulegus

irodalmi műfajt alkalmazott, amikor példabeszedekben adta elő

l anítását, és az Isten ország-ának titkait a búza, a konkoly, a/,
('h'ejtett kincs, a halászháló stb. képébe öltöztette.

Az említettek csak példák s llIe;]8ltü~~ a Szentírá. szárno.,
q,,'Y{~1J helyének helyes erteJmez{,sUll'íI u~;'yaIlm;ok ez a sajátos
aurázolási mód adja meg il kulesot. liJ:wkllCk il szen rirók álta l
használt különböző irodalmi í'orrnúknak felismerése és flgyelembe
"étele nélkűlözhetetlenül szükséges a Szentírás rnegúrtéséhez, kü
Ionösen mikor il Szentfrúsuak és a tudomúnyoknak ellentmoudu
"árúl van szó. "Ha egyes emberek ujra meg' ujra kil'ogásolják,
ilOf."Y a szentírók eltértek a tör-ténelmi hűsegtől, vagy kevésbbe
'lű"égm.cll adtak eli> tényeket, nvilvánvul ó, nogy csak azokat il

I'ógieknél szokásban levő beszédrnódokat és elbeszélő llliífajokll'
;ilkalmazták, amelyeket a kölcsőuős éri II tkezésbcn mindcnütt hasv
I.álni szoktak és a TIli udeuuapi haszuúlatbau elismerten megenge
.letteknek tek inttetek" (Div.' affW.Aki ezek szemmcltar'tásáv.» i
»Ivass« :1 ~;;zenlírást. aligha :Jut k isórtésbe, hogy tévedéssol vú
.iolja, ellenkezőleg ujra meg ujra csudúlattul (elik cl nzuu <I>:

<:'Hmi biileseségcll, amely rninden lapjaból árad.
Az Isten igéjének időben való megtestesülésével éti az orube I' i

'wrzös{~ggel kell kapcsolatba hoznunk ti Szent irúsnak azokat ;!

:lelyeit. ahol a Jn i felfogúsllnktól kiiiön böílö vagy azt egyenese»
:-.ért<í kitételekkel. tőrtónetekkel, ábrázolásokkal találkozunk. ,A
,-.; zent;TásiJan a legváltozatosabb [cllemcl»; (j le!JkiiWnféiébb f'!JYi
,Ii"i'{,'ek lénnek elénk: az "Istennel jÚl'Ó" jámborok, il méltoságtel
.ies pátriárkák, II tiszteletet paraucsolo rettenthetetlen hő"ök, Hi.

«rckcménv homlokú és hajl íthatatlun gerincű próféták, il gYClJ
'.;-ériségnek és bensőséguek megkapo példái mallett hidegen számít.i
g'OIlOf-.;zLe\,űk, kcgyetlen orvzviikosok, elvsóvár kéjencek, pa rúz
i.ák, ravuazul szúm ító önzők, emberi gycngeségükben bukdáesolók.
l~rnberck, amilyeneket az élet produkál. A Szentírás sokszor csak
elmondja tetteiket, anélkül, hogy azokról erkölcsi itéletet mondu
na, mert a tettek magukban is vil.urosan beszélnek. 'l'öhoszöl'
uzonban a "nagyokkal", il "jám!Jorokkal" kapcsolatban is olyan
lén:H,kd vagyunk kónytolcnck t.ndomúsnl venni, melyek ellen el'

;,ö:CHi érxékünk tiltakozik. Külöuöseu ilyen esetekben kell arra
.rondoluunk, hogy uern szabad az ernbereket és eseményeket ko
rukból k iragaduunk, ha nem akarunk megítélésükben tévedni é~;

',e!ük szemben igazságtalanok lenni. Ennek a tételnek szem előtt

tartása, ha nem is szüntet meg minden nehézséget, főként Ul.

(}~:·.övetRég' olvasásakor. nagyon sok problémúu átsegít.



A Bibllát sokféleképen olvashatja 87. ember. A legtöbb hívó
először és elsősorban a liturgiáball, főként a szentmise szöv«
g'eiben találkozik vele. Az olvasáanak ez II fajtája, a liturgia ál
élése különösen ulkalmas arra, hogy hozzásegít.sen a Biblia 8zii
vagének igazi teológiai tartalmához és a mögötte rejlő Ínély lelk i
értelemhez.

Lehet a Bibllát pusztán kíváncsiságból is olvasni, hogy meg
tudjuk, Illi va n benne, F}; az olvasás sem terméketlou. Az ily01
olvasók közül nuzvon sokan adtak már i~~azat Boylenak. a ki
váló kém i k usuak : ...'\ Hi hl ia mctlett az emberi írások, még- 'I

legjobbak is, csak olyanok, mint a bolygók, amelyek fényüket
és rarryogúsukat a Naptól kapják."

Nagyobh igényeket támaszt és kétségtelenül többet is inerit
ti Bibliából, aki kutató elmével veszi kezébe, tudni akar, mez
akarja ismerni az Isten tanítását. Aki így nyúl hozzá, előbb

utóbb eljut oda, hogy nem tud szabadulni tőle, és Lacordairerre!
vallja: "HannilL(" éve olvasom a Bibliát s minden nap új fénye
ket éh új mélységeket fedezek fel benne. Miesoda kiiliinbség! Az
emberi szót eg-yszerre kimeríthetem, itt mélvségekkel állok szem
heli, amelyeket nem tudok kimeríteni."

Igazi isfeni erejét és gazdagságát a7,011hUIl annak tárja fei
a Szentírás, aki Mózesként oldott sarukkal. térdrehulló tisztelet
tel. az Isten szavát hallani akaró és tenni kész lélek megny.iltsá
gávaI olvussu. Az ilyen megtapasztalja Szent Ágoston szavainak
igazát: "A Szeutirás olyan nyelvet használ, amely fenségével
a kevély szellemeket megszég'yen ífi, mélységével a gondolkodó
kat tiszteletre kényszeríti, igazságával a nagy lelkeknek felitd ü

lést, Il'm'pszk('(léRó\,,·l fl k iesinveknek táplálékot nyujt."

AZ A NAP \-,\.O:,T \\A

Az u '11(1/1 mos! múl' mi nc/ig e[!!1 rclcd,
amikor eouütt mentűnk, renaeteo
I'Td{íhjn át, a : ,i.gal.: között néha
ríl fc/szd t a N (I JI biboros taréi«,
III ,;u t JI wír-k (U(hi'te, kél'ű üzenet ...

La""(IJi Il/.egn//.íUflk oz árnl}{fk, fl »einc]:
It·; rrnuslu]: I'/I'!;fal,ultak, x «zcl.uls:»
iimliitt. el {\ tá:io}/, a csend <,'S mindo n
/JC1(;si'l'l/.1tlt '1;; lsten icmtcréh«,
mi t; ú/n/ell (IZ este (5:.; a bélcc ...

Otl (;;,('~fele1; i!/i1?Jín eJl,l/t;mnek,
Ni!/IJt/ fl k, .i<J rimc ',:, bcteliesedesnel:'
S ahO!I.l) ment.iinl: a csendben és az estben.
lel1ciJ:lid'i.i: cr! ,/ t itok és a lelkűnl,

ii'elkl''!('ff ro:' áldott Véatelenncl!
H II l á :; S.lJ l. ú li Z l rí


