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3. Cikkely
A SZENTÍRÁS

I. Krisztus -- a Szentírás egyetlen Igéje
101 Isten a maga hozzánk leszálló jóságával, hogy kinyilatkoztassa magát az
embereknek, emberi szavakkal beszél hozzájuk: "Isten emberi nyelveken kifejezett
igéi ugyanis hasonlóvá váltak az emberi beszédhez, amint egykor az örök Atya
Igéje a gyönge emberi test fölvételével hasonlóvá vált az emberekhez". [68]
102 A Szentírás minden szavával Isten egyetlen szót mond: az Ő egyszülött Igéjét,
akiben teljesen kimondja önmagát. [69]
"Kedvességtek tudja, hogy Isten egyetlen beszéde húzódik végig minden Íráson, és
sok szentnek szája által egy Ige hangzik, akinek mivel kezdetben Isten az Istennél,
ott nincsenek szótagjai, hiszen ott nincs idő." [70]
103 Emiatt az Egyház az isteni Írásokat mindig úgy tisztelte, ahogy az Úr testét is
tiszteli. A híveknek szüntelenül nyújtja az Élet Kenyerét, melyet mind Isten Igéje,
mind Krisztus Teste asztaláról vesz. [71]
104 A Szentírásban az Egyház szüntelenül megtalálja táplálékát és erejét, [72] mert
nem csupán emberi szót, hanem ami valójában: Isten Igéjét kapja benne. [73] "A
szent könyvekben ugyanis a Mennyei Atya állandóan elébe jön fiainak, és beszélget
velük." [74]
II. A Szentírás sugalmazásáról és igazságáról
105 A Szentírás szerzője Isten. "Az isteni kinyilatkoztatást, melyet a Szentírás
szövege tartalmaz és elénk tár, a Szentlélek sugalmazására foglalták írásba."
"Az Anyaszentegyház az apostoli hit alapján az Ó- és Újszövetség könyveit egész
terjedelmükben, minden részükkel együtt szentnek és kánoninak tartja, mivel a
Szentlélek hatására írt könyveknek Isten a szerzőjük, és mint Szentírást kapta az
Egyház." [75]

106 Isten sugalmazta a Szent Könyvek szerzőit. "A Szent Könyvek megírására
Isten embereket választott ki, akiket erejük és képességeik birtokában úgy használt
föl, hogy miközben bennük és általuk Ő maga cselekedett, mint valódi szerzők
mindazt, de csak azt foglalják írásba, amit Ő akar." [76]
107 A sugalmazott könyvek az igazságot tanítják. "Mindazt tehát, amit a
sugalmazott szerzők, vagyis a szent írók állítanak, a Szentlélek állításának kell
tartani, ezért hinnünk kell, hogy amit Isten a mi üdvösségünkre le akart iratni a
szent iratokban, azt a Szentírás könyvei biztosan, hűségesen és tévedés nélkül
tanítják." [77]
108 A keresztény hit mégsem "könyvvallás". A kereszténység Isten "Igéjének" a
vallása: egy olyan Igéé, amely nem írott és néma szó, hanem "megtestesült és élő
Ige". [78] Szükségünk van tehát arra, hogy Krisztus, az élő Isten örök Igéje a
Szentlélek által megnyissa értelmünket, hogy megértsük az Írásokat, [79] nehogy
olyanok maradjanak, mint a holt betű.

