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Alapige: Ámos 8:12. 

És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék 

az Úrnak beszédét, de nem találják meg. 

 

Régtől fogva jól ismerem Ámos jövendölését, de azért komolyan sohasem gondoltam arra, hogy 

ilyen hamar eljöhet az idő, amikor keresik az emberek az Úrnak beszédét, de nem találják meg. 

Hiszen a bibliapiacon mindig a kínálat volt nagyobb, mint a kereslet. Terjeszteni kellett a bibliát, 

s áldozatokat hozni azért, hogy az emberek kezébe kerüljön. De nemcsak ez a kereskedelmi 

szempont tüntette fel a helyzetet úgy, hogy a bibliahiánnyal, mint komoly s közelálló 

lehetőséggel számolnunk nem kell, hanem az a meggyőződés is, hogy ha valami Isten ügye, 

akkor a bibliaterjesztés különösképpen az, s ha valami a hívő kötelessége, akkor a 

bibliaterjesztés ebben a vonatkozásban is különösen az. Abban a meggyőződésben éltem, hogy 

Isten gondoskodni fog mindig arról, hogy fölös számban álljon rendelkezésre biblia. 

Beleringattam magam, s velem együtt bizonnyal sokan mások, abba a gondolatba, hogy 

magától értetődő s természetes dolog az, hogy biblia mindig áll rendelkezésünkre. 

 Mikor a biblia beszerzésével kapcsolatban az első nehézségek jelentkeztek, akkor lett 

előttem nyilvánvalóvá egészen világosan az, hogy sem nem természetes, sem nem emberi jogon 

alapuló állapot az, hogy van bibliám, hanem kegyelem. A Biblia Isten kegyelmi ajándéka, s ha 

kiesem a kegyelemből, a Biblia is elvétetik tőlem. 

 

Így világosodott meg előttem bukdácsoló keresztyén életemnek sok szomorú időszaka, mikor 

volt bibliám és mégsem volt bibliám. Volt bibliám, nemcsak a könyvespolcon, hanem minden 

nap a kezemben is, de nem jelentett számomra semmit. Mondanivalói megszürkültek, elméleti 

magasságokba húzódtak fel, vagy másoknak szóló textusokká süllyedtek alá, életformáló 

hatalommá azonban nem váltak bennem. Elvétetett tőlem a biblia, mert kiestem a kegyelemből. 

 Akitől azonban elvétetik a Biblia, attól elvétetik a kijelentés is, ahol pedig nincs 

kijelentés, ott elvadul a nép. Isten a Magyar Biblia Társulatnak bibliáról gondoskodó 

munkájában kegyelmes kezét nyújtja népünk felé, hogy el ne vaduljon. Legyen elég a 

bibliaellátás körüli zavar ízelítőnek abból, hogy mi lenne, ha keresnénk az Úrnak beszédét, de 

nem találnánk meg. Keressük Isten igéjét, míg megtalálható, s becsüljük meg, míg 

megbecsülhető! Ámen. 


