Előszó

Iránytűre van szükségünk, amely az ősrégi emberi kételyek mellett azokra az új kérdésekre is választ ad, amelyek korunk hozadékai. Mi mutathatna határozott és biztos irányt? Nem más, mint a
Biblia, az a könyv, amelyre az emberiség évezredek óta egyfajta
törvénykönyvként tekint; nem olyan törvényként, amely gúzsba
köt, hanem ami életet ad.
A Biblia bűnnek nevezi a helytelen, tiltott cselekedeteket és
viselkedési formákat. Ezzel megmutatja a kerülendő tetteket
és felhív a jó megtételére. Oktalanság lenne azt gondolni, hogy
a helyes és boldog élethez a bűn elkerülése elegendő. Az egyén
hitelességét, megnyugvását, elégedett életét csak az biztosítja,
ha valóságosan, a mindennapok során folytonosan jót is tesz.
A jótéteményeket és ezek megtételéhez szükséges képességeket
hagyományosan erénynek nevezzük. Korunk emberének is csak
akkor lesz hiteles, nyugodt, kiegyensúlyozott élete, ha a benne
szunnyadó erényeket felhasználva jót tesz, cselekvően bizonyítja, hogy a bűnt nem csak elkerüli, hanem él erényeivel. A kereső
ember a Bibliában a bűnök mellett az erényeket és azok mivoltát
is megleli.
A Biblia nem egy ősi regény, amely idejétmúlt és életidegen
üzenetet hirdet; nem is pusztán információk halmaza, hanem az
emberi élet alapvető tapasztalataiból és az Istennel való találkozás élményéből kiindulva gondolkodásban és lelkületben az erényes életre kíván meghívni és alakítani.
Már az ószövetségi embert is foglalkoztatta a bűn és az erény
párhuzamos léte. Honnan van a bűn, és egyáltalán mit jelent?
Mi az erényes élet, és hogyan válhat az ember erényessé? Ezek a
kérdések és a rájuk adott válaszok egyszerre szolgálnak lelki táplálékként és útmutatóul. Az erényes ember bibliai megfelelője az
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igaz ember, aki Isten kedvében jár. Ezzel áll ellentétben a bűn és
a bűnös magatartás. De a Bibliából az is kitetszik, hogy a bűnbánó
ember számára Isten válasza mindig az irgalom.
Az idézetek olvasása által lehetőség nyílik számunkra a bölcsességi kultúra gazdagságába való betekintésre, valamint az újszövetségi lelkület újdonságának felismerésére, amelyben a bűn
és az erény fogalma még inkább kiviláglik, és amely megteremti
a keresztény erkölcs meghatározó normáját.
Az összeállítás anyagának alapját a szentírási idézeteket tartalmazó, 1937-ben kiadott Promptuarium Biblicum, valamint az
1940-ben a Korda Rt. kiadásában megjelent A Szentírás idézettára
című könyvek adják, kiegészítve újabb szentírási részletekkel.
Gyűjteményünkben először a Biblia bűnre vonatkozó gondolatai, majd az erényes élettel összefüggésben lévő szövegek kerülnek közlésre. Így az első részben szó esik a bűnről és a hét főbűnről. A főbűnök mindegyike egy konkrét bűnt jelent, de további
más bűnök is származnak belőlük, vagyis egyfajta bűnforrások. A
hetes szám beleilleszkedik a keresztény hagyomány bibliai megalapozottságú misztikájába. A könyv következő részeként szerepel
a Tízparancsolat, amely mintegy bevezetőül szolgál az erényről
szóló harmadik fejezethez. Az erény kapcsán találkozhatunk az
isteni és sarkalatos erények hagyományos felosztásával, valamint
a tág értelemben vett erényekkel, amelyek mind olyan készséget
mutatnak, amelyek erényessé tehetik az ember életét.
Az idézetek mellett feltüntetett szentírási helyek a bibliai forrás
megjelöléséül szolgálnak, amelyek lehetővé teszik az adott szövegek fellapozását és a tágabb környezetben való tanulmányozást.
A Biblia szavai kivétel nélkül mindenkihez szólnak, nem csak a
múltban, hanem itt és most is. Így válhat ez az 555 bibliai idézet
a mindennapok iránytűjévé és kimeríthetetlen kincses gyűjteménnyé.
Hisszük, hogy a Bibliában megnevezett bűnök elkerülése és az
erények által megmutatott jócselekedetek megélése közelebb viszi korunk emberét is a boldogsághoz.
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