
A szóvá lett Ige
A reformáció emlékéve számos ünnepségre, nyilvános szimbolikus
gesztusra adott alkalmat. Talán a legemlékezetesebb Ferenc pápa
részvétele Lundban a jubileumi év megnyitó ünnepségén. A Lu the-
 ránus Világszövetség elnökével közösen kiadott nyilatkozatuk el-
ismétli a már máskor, máshol a legmagasabb szinteken elhangzott
kijelentést: „Ami összeköt bennünket, nagyobb annál, mint ami el-
választ.” Sokfelé tartottak-tartanak ökumenikus tudományos kon-
ferenciákat is. Természetes, hogy ezek közül kiemelkednek azok,
amelyek a Bibliát állítják középpontba: hogyan tekintenek reá a re-
formáció örökösei, és milyen helyet foglal el a Szentírás a katolikus
egyházban.

A II. Vatikáni zsinaton minden ülés elején ünnepélyesen trónra
helyezték a Szentírást, az egyház életének alapját és forrását. Lehet
persze a Bibliát pusztán irodalmi alkotásnak is tekinteni — de még
úgy is kitüntetett helyet foglal el az európai kultúra, sőt, ma már a
globális világ történetében. (Csak az elmúlt évben 61 újabb anya-
nyelvi fordítása készült el. A világ legolvasottabb könyve ma 648
nyelven hozzáférhető.) „Kulturális analfabéta” marad az, aki nem
ismeri, hiszen e nélkül érthetetlen számára az európai irodalom,
zene és képzőművészet oly sok remekműve. Jogos kulturális igényt
elégít ki az újabb nemzeti alaptanterv, amely az ókori irodalomban
a homéroszi eposzok és a görög dráma mellett helyet ad a Bibliának
is. A tankönyvek pedig az irodalomtörténeti ismereteken túl szá-
mos példán mutatják meg, hogy egy-egy bibliai motívum hogyan
bukkan fel újra a modernkori vagy éppen kortárs irodalomban.

A Szentírás valódi értelme azonban akkor tárul fel, ha nem pusz-
tán irodalmi remekműnek, különleges könyvgyűjteménynek tart-
juk, hanem fölfedezzük benne annak a páratlan személyes szeretet-
 kapcsolatnak történetét, amely átfogja a teremtést és a történelmet.
Azt a „szövetséget”, amelynek valaha egy kicsiny nép részesévé lett,
amikor történelmi sorsfordulóin át felismerte, hogy Valaki gondos-
kodik róla. Maga a végtelen és elérhetetlen Teremtő vallotta meg sze-
retetét, majd az ingatag „szövetség népe” folytatásaként Krisztusban,
Isten Igéjében létrehozta az „új és örök szövetséget”. A Szentírás
ennek az „istenemberi” drámának, találkozásoknak és tapasztalá-
soknak emberi szavakba foglalása. Megmutatkozik benne a Min-
denható feltétlen hűsége kiválasztottjaihoz — mindnyájunkhoz —,
de választottjainak egész „emberisteni” sorsa is. Megszólalnak földi
örömeik és megpróbáltatásaik, Istenbe kapaszkodásaik és árulá-
saik, hitük és hitetlenkedésük. Az egyház ennek a Krisztusban tel-
jessé vált drámának válik részesévé, folytatójává és hirdetőjévé a
történelemben. „Az Ige testté lett”, és közöttünk él ma is.
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