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A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. 

Lewis Wallace (1827-1905) 1876-ban elhatározta, hogy ír egy regényt, melynek egyik motívuma a három 
napkeleti bölcs látogatása lesz a kisded Jézusnál. A történetet aztán fokozatosan bővítette, s egy kitalált sze-
replő, Júda Ben-Hur alakja köré építette. Wallace nem volt különösebben vallásos, bár nem számított ateis-
tának se. Egy vasúti utazás alkalmával azonban találkozott Robert Ingersoll-lal, a híres-hírhedt istentagadóval. 
Beszélgetésük hatására Wallace úgy döntött, készülő könyvében ő Jézus pártján fog állni.  

(Végül ő maga is hívő lett, akárcsak regényének főszereplője.) Kiterjedt történeti kutatásokat folytatott 
az ókori hatalmi viszonyokról, hogy műve minél hitelesebb legyen. Arra az elhatározásra jutott, hogy Ben-Hur 
és római barátja, Messala konfliktusával fogja szimbolizálni a korabeli politikai feszültségeket. Öt éven át írta 
a könyvet, ami végül 1880-ban jelent meg. Eleinte nem volt különösebben sikeres, de körülbelül két év lefor-
gása alatt népszerűvé vált. A regényéből pedig 1959-ben forgatott, 11 Oscar-díjjal jutalmazott filmet pedig 
mindenki ismeri. 

 
Kedves Testvérek! Annyira sokféle szándékkal, céllal vagy éppen okkal lehet a Bibliát a kezünkbe venni. 

Az előbbi történet bepillantást enged nekünk abba, hogyan született meg az egyik legnagyszerűbb regény, a 
Ben-Hur, amely Jézus Krisztus életével kapcsolatos. Az író Lewis Wallace először csak azért olvasta a Bibliát, 
hogy egy jó és hiteles regényt írhasson Jézus életével kapcsolatban.  

Sok középiskolás diák azért veszi kezébe a Szentírást, mert az irodalom órán ez a tananyag. És tulajdon-
képpen dicséretes az, ha egy diák nem elégszik meg azzal, hogy a gimnáziumi irodalomkönyvéből elolvassa 
azt az 1-2 bibliai részt, amit szemelvénynek beletettek, hanem odahaza megkeresi a teljes Bibliát, és abba 
lapoz érdeklődéssel bele. 

Emlékszem egyik nagybátyám egyszer azt mondta, hogy ő végig elolvasta a Bibliát. Azért tartotta fontos-
nak, hogy elolvassa, mert egy művelt embernek illik egyszer ezt is elolvasnia. Ahogy beszélgettünk erről, ne-
kem először felcsillant a szemem, hogy talán valami megérintette őt a Szentírásból. De aztán sajnos be kellett 
látnom, hogy megmaradt a felszínes érdeklődésnél. 

Találkoztam olyan emberrel is, aki azért olvasta elszántan a Bibliát, hogy mindenképpen bebizonyítsa azt, 
hogy ami a Bibliában le van írva, az nem igaz. Egyenesen arra tette fel az életét, hogy hibákat keressen benne. 

És van olyan is, aki élvezettel olvassa a Bibliát. Rendkívüli módon érdekli az a sok-sok összefüggés, ami a 
Szentírás egyes könyvei és kijelentései között fedezhető fel. Érdekli az ókor, és a Biblián keresztül bepillantást 
nyer az ókor egzotikus világába. És valóban érdekes ilyen szemmel is olvasni az Írást. 

A zsidó rabbik ma is hasonló módon kutatják a Szent iratokat, de ők saját gyökereiket fedezik fel a Biblia 
minden egyes lapján. És miközben a zsidó ember olvassa az ószövetségi Szentírást, aközben megerősödik 
identitásában és a mózesi törvényekhez való ragaszkodásában. 

Aztán vannak olyanok, akik úgy olvassák a Bibliát, hogy kiválogatják belőle azokat a gondolatokat, melye-
ket szimpatikusnak és elfogadhatónak tartanak. Ezek az emberek azonban nagyon sokféle filozófiai és vallási 
irodalmat elolvasnak, és azokat is kimazsolázzák, és azokból is a nekik tetsző és emészthető gondolatokat 
emelik ki.  

Az ilyen „válogatós és kiválogatós emberek” azonban gyakran nem állnak meg a válogatásnál, hanem a 
kiválogatott gondolatokból sokszor össze is állítanak gyűjteményt. Ez általában csupa pozitív gondolatból áll. 
Ezzel pedig létrehoznak egy kényelmes vallást maguknak. Ez a legnagyobb önbecsapás, amit csak el lehet 
képzelni. 

És persze vannak olyan olvasók is, akiket leginkább azok a mondatok és történetek érdekelnek, melyek a 
pénzre és a gazdasági életre vonatkoznak, mert azt remélik, hogy a Biblia közvetlenül segít nekik vállalkozá-
saikban, hogy azok jövedelmezőbbek legyenek. 

És ezek mellett természetesen jó az Írást olvasni akkor is, ha szomorú és bánatos az ember, vagy tanácsot 
szeretne kapni egy bizonyos élethelyzetben. 
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Pál apostol is leírt néhány dolgot fiatal munkatársának, Timóteusnak, hogy mire is jó a Szentírás: A teljes 
Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 
hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. (2Tim 3,16-17) 

 
Kedves Testvéreim! Most szeretnék visszautalni arra a hosszabb igeszakaszra, amit az Apostolok Csele-

kedeteiből az istentisztelet elején felolvastam. A történet arról szól, hogy Pál és munkatársa, Szílász a második 
missziói útján jár. Már olvastunk arról, hogy jártak Derbében és Lisztrában. Majd hajóval eljutottak Filippibe, 
ahol hamisan megvádolták őket, és börtönbe zárták őket. 

Miután kiszabadultak a börtönből, elérkeztek Thesszalonikába, ahol szerették volna meggyőzni az ott élő 
zsidókat arról, hogy a Szent Iratok mind Jézusról szólnak. Néhány ember ugyan követőjük lett, majd hitre is 
jutott (ApCsel 17,4). Sajnos azonban felbujtottak néhány embert, akik pénzért mindenre kaphatók voltak. 
Ezek az emberek pedig provokálták Pálékat és mindazokat, akik hittek az apostol bizonyságtételének. 

Végül már annyira ellenséges lett körülöttük a légkör, hogy egyik éjszaka titokban elhagyták a várost, és 
átmentek a legközelebbi városba, Béreába. 

Ebben a városban játszódik történetünk.  
Pálnak az volt a szokása, bárhol is járt, ha azon a településen volt zsinagóga, akkor oda feltétlen elment. 

Így tett Béreában is: megérkezése után elment az ottani zsinagógába, és Jézus Krisztus keresztáldozatáról 
kezdett beszélni. 

Béreában azonban egészen más történt, mint amit a szomszédos Thesszalonikában. Míg Thesszaloniká-
ban csupán néhányan lettek hívőkké, addig Béreában – így olvassuk – „Sokan hittek tehát közülük, sőt a 
tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen.” (12.v) 

Lukács evangélista, aki feljegyezte az apostolok munkáját, kihangsúlyozza, hogy amíg Thesszalonikában 
az emberek többsége hallani sem akarta Pál és Szílász bizonyságtételét, addig néhány kilométerrel arrébb 
már nyitott volt az emberek szíve arra, hogy Isten Igéjét befogadják. 

 
Sokszor elgondolkodtam már korábban is azon, hogyan lehetséges az, hogy egyik ember nyitottan fo-

gadja az igét, a másik pedig elzárkózik tőle? Hogyan lehetséges az, hogy egyik település közössége érdeklődik 
a hit dolgai iránt, míg a másik településen lakók többsége pedig nem? 

Hogyan lehetséges az, hogy Thesszalonikában csupán néhányan lettek hívőkké, míg Béreában pedig so-
kan? 

Lukács evangélista számára is feltűnt ez a különbség. Sőt, azt is lejegyezte, hogy a thesszalonikai zsidók 
annyira fel voltak bőszülve Pál és munkatársa ellen, hogy nemcsak Thesszalonika városát lázították fel, hanem 
utánuk mentek Béreába, mikor Pál ott is hirdette Isten igéjét, és ott is fellázították a sokaságot. 

Lukács így jellemezte a két város közössége közötti különbséget: „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a 
thesszalonikaiak”.  

Nem tudjuk, hogyan alakult így az életük, a lelkük hogyan finomodott és nemesedett ilyenné, de az biztos, 
hogy Béreában sokkal jobb lelkűek és nyitottabbak voltak. Ebből a nyitottságból pedig az következett, hogy 
„teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond”. 

 
Kedves Testvérek!  
Jó példaként állnak előttünk a béreai emberek. Ők maguk nem kötekednek, nem becsmérelnek máso-

kat, nem elégedetlenkednek. Egyszerűen nemesebb lelkűek voltak, mint mások. Belülről jött az az indulat, 
hogy napról napra olvasták és kutatták az Írásokat, a Bibliát. Egyszerűen érdekelte őket Isten Igéje. Annyira 
érdekelte őket az Ige, hogy készek és képesek voltak naponta, minden egyes nap olvasni az Igét. Sőt nem 
egyszerűen csak olvasták az Igét, mint egy bármilyen más könyvet, vagy regényt, hanem kutatták az Írásokat. 

 
Próbáljuk megérteni, mit jelent kutatni a Bibliát? Ha te – kedves Testvérem – kutatni szeretnéd a Bibliát, 

akkor hogyan tudod azt megtenni? 
Néhány egyszerű dolgot szeretnék elmondani. 
Amikor olvasod a Bibliát, akkor tegyél fel egy-két kérdést az olvasott Igével kapcsolatosan:  

 Ki van a történet központjában?  

 Ha párbeszéd van, azt ki mondja kinek?  

 Hogyan lehet egyetlen mondatban összefoglalni, amit olvastam?  

 Mire mutat rá az Ige, miért adjak hálát Istennek?  
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 Mire mutat rá az Ige, hogy az még bűn az életemben, ami elválaszt Istentől?  

 Mire mutat rá az Ige, hogy fejlődnöm kell még benne hitben vagy jellemben? 

 Van-e az olvasott történetnek valamilyen kapcsolódása más történettel vagy bibliai résszel? Azok 
hogyan segítenek megérteni az üzenetet? 

A béreai keresztyének nyitott szívvel fogadták a tanítást, de hitükkel megharcoltak minden egyes szóért, 
hogy azt elfogadják-e vagy sem. Azért kutatták az írásokat, hogy megtudják és megértsék Pál apostol kije-
lentései és az ószövetségi próféciák között. 

Ezek az emberek nem vakon hittek, hanem nagyon is tudatosan döntöttek Krisztus mellett. Keresztyén 
hitüket megalapozó döntésüknek alaposan utána akartak járni az Írásokban. Ők nem akartak bármit elfo-
gadni, amit mondtak nekik, ugyanakkor nagyon várták az ószövetségi próféciák beteljesülését, nagyon várták 
a Messiás eljövetelét. 

Pál Jézust hirdette. Jézusról tanított Béreában is, hogy Ő az, Aki eljövendő, ne várjanak mást. Jézusról 
bizonyította az Írások alapján, hogy valóban Ő a felkent, a Messiás, a Megváltó és Üdvözítő. Ez az a tanítás, 
aminek hitelességét megvizsgálták, amiért ezek a nemes lelkű emberek kutatták az írásokat napról napra, 
hogy igaz-e az, amit Pál tanít nekik. 

És milyen eredményre jutottak a Szentírás tanulmányozása során? Arra, hogy sokan hitre jutottak mind 
a zsidók, mind pedig a görögök közül. Felismerték, hogy valóban Jézus a Krisztus. 

Kedves Testvéreim! Tudom, neked is van odahaza Bibliád. Arra szeretnélek megkérni, hogy most, amikor 
hazamész, otthon vedd kezedbe Isten Igéjét. Vedd úgy azt a kezedbe, olyan érdeklődéssel és nyitottsággal, 
mintha eddig sosem lett volna a kezedben, mintha sosem olvastad volna azt. És kezd el olvasni! 

Ahogyan a Ben-Hur c. regény írója is kutatta az írásokat, érdeklődéssel olvasta az Igét, úgy olvasd te is. 
Lewis Wallace-hoz Isten kegyelmes volt, megáldotta nyitottságát, és hitre segítette őt. 

A kegyelmes Urunk ugyanezt a nyitottságot tanácsolja a választott népnek Jeremiás próféta által: Ha ke-
restek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. (29,13) Szükségünk van nekünk is arra, 
hogy megtaláljuk az Urat. Szükségünk van arra, hogy újra rátaláljunk életünk Megváltójára, Krisztusra. 

Mert Krisztus az, Aki bűneinket megbocsátja, Aki megtisztít és megtart minket az üdvösségre. Krisztus az, 
Aki békességet ad nekünk Szentlelke által.  

21Ezért tehát – mondja Jakab apostol – vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden go-
noszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. (Jak 1,21 ) Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az 

ő nevében. (Jn 20,21) 


