
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
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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 ...
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It·; rrnuslu]: I'/I'!;fal,ultak, x «zcl.uls:»
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