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MIÉRT SZERETJÜK A BIBLIÁT

Alapige: Zsoltárok 19,8-11

Március első vasárnapján tekintetünk az Isten leírt  szava,  a Biblia felé fordul.  Ma a felolvasott
igerész és annak magyarázata az Isten Igéjére tekint.  Ahogy ezt a zsoltárt  olvasgatjuk, ízlelgetjük,
kitűnik belőle, hogy a Szentíró nagyon szereti az Isten szavát: olyan ajándékként, kincsként tekint rá,
amelynél aligha tudna nagyobbat elképzelni. Tökéletes, igaz, minden szempontból helyénvaló, amiben
sok örömöt lel, aminél nincs több számára a világon. Miért szeretjük a Bibliát?

Az első válasz, ami elénk jön, ami e sorokban megfogalmazódik, hogy olyan valaki adta kezünkbe,
aki  szeret  minket.  Te  kitől  kaptad?  Szüleidtől,  nagyszülőtől,  lelkipásztorodtól,  tanárodtól?  Esetleg
örökségként szállt rád? Mindenképpen olyan személyhez kötődik, akiről tudod, hogy szeretett téged és
a legjobbat akarta adni neked: ahogy te is a legjobbat szeretnéd adni gyermekeidnek.

Olyan valaki adta a kezünkbe, aki szeret minket. Lásd meg magát az Úr Istent, aki végeredménybe
mindnyájunk kezébe adta az ő Igéjét. Ő az, aki megszólít, aki a kezedbe adja, hogy olvasd, aki elküldi
Szentlelkét, hogy megértsd, aki elküldte a Fiút, hogy Ige, kijelentés, örömhír legyen számodra! Ő adta,
mert szeret és a legjobbat akarja neked. Nem csoda, hogy ragaszkodunk az Igéhez és szeretjük!

Az eddigiekkel szoros összefüggésben áll a második válasz a kérdésre. Azért szeretjük még, mert
tudjuk, a Szentírásban olyat kapunk, ami igazán nekünk jó.  Az ajándékokkal  vagyunk így, fontos,
hogy akinek adjuk, annak tényleg jó legyen, használni tudja, szüksége legyen rá. Mert ha nem így van,
akkor nem fogja értékelni. Azért szeretjük, mert kincset rejt a számunkra. Egy régi történet szerint
egyszer egy házaspár egy Bibliát kapott, de évtizedekig ki sem nyitották, pedig az igazi ajándék a
lapok között volt. Későn nyitották ki, későn jöttek rá, amikor már nem volt értéke. Pedig a Szentírás
kincset rejt! S ha nem is vaskos bankókat találunk lapjai között: sokkal többet!

Az Isten az ő országának kincseit adja elénk. Aki teremtett, ő írja le, milyenek vagyunk, milyen a
világ törvénye körülöttünk, és ezzel együtt mutatja meg az ő szándékát velünk, hogy célhoz érjünk,
hogy megérkezzünk hozzá. Útmutatást,  világos eligazítást,  gyakorlatias használati utasítást találunk
benne a magunk dolgához és az Ő dolgaival kapcsolatban is. Így igazítja lábunkat az élet útjára.

Olyan valakitől kaptuk, aki szeret minket, és olyan kincseket rejt, amit semmi más ezen a földön
nem adhat meg. Ezért szeretjük a Bibliát, ezért olvassuk, ezért figyelünk a rajta keresztül megszólaló
Istenre és követjük tanácsát. Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Közösségi  istentisztele-
tünkön szeretettel köszönt-
jük a közénk érkező csalá-
dokat, alsó tagozatos hitta-
nosainkat.  Isten áldása le-
gyen  azon,  hogy  a  felnö-
vekvő  generáció  is  Isten
Igéjének  közelében  növe-
kedhet  fel!  Az istentiszte-
let  után  szeretetvendégsé-
get tartunk.

2. Bibliavasárnap alkalmá-
val egy különleges Biblia-
kiadás érkezett  gyülekeze-
tükben  Erdélyi  Gábor  és



családja jóvoltából. Ennek bemutatását Apostagi Zoltán gondnok testvérünk teszi most meg. Bibliava-
sárnap alkalmával perselyadományunkkal a Biblia terjesztését támogatjuk.

3. 85 éves korában Elhunyt Kéri Gyuláné, született Pásztor Zsuzsanna (néhai Pásztor János tudós lel-
kipásztor testvére), aki Gyúróról származott. Temetése Balatonkenesén lesz. Isten adjon vigasztalást a
gyászolóknak!

4. Gyülekezeti családi tábort szervezünk június 28-július 1. napjaiban a Mályi-tó mellett. A tájékoztató
és a jelentkezési lap kézbe vehető. Jelentkezési határidő április 15. Várjuk a jelentkezéseket!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


