
A biblia. 
('Yaltt>TS w. Fl'ank után .) 

(Felolvasás.) 
A bibliáról beszélni "km'va, először is ki kell fejeznem 

mély tiszteletemet a könyv iránt, melyet "bibliának " - köny. 
,"ek könyvének nevezünk. E könyv iránti tiszteletem soha sem 
volt őszintébb és valódibb, mint most. A levelei, részei és 
versei iránti babonás, sőt bálványozó tiszteletem megszünl., de 
ahelyett ti sztelem azt mélyen, mint az ember vallásos életének 
magyarázójitt. 

A legközönségesebb pontról tekintve is, e könyv ezer 
meg eze ,· gondolat és emlék által van megszentelve. Sokan 
kincs gyanánt ő ri zzük a régi bibliát, melyre anyáink könyei 
hullottak, melynek egyes levél ·szegleteit atyáink behajtották, 
s melynek lapjairól l sten nevét ki ejteni előszö ,' tanultuk. Van· 
nak mondatok ben ne, melyek mint mult idők látomásai vissz
hangzanak. Társunk v,olt e könyv élettörténetünk válsága iban ; 
halhatatlanságról zengett szeretteink sirjánál ; a vigasz és re
mény szavait hangoztatta sötét és kéttségbeejtő óráinkban; 
annak nyelvén vallottuk meg büneinket s dicsé.,ő hymnuszait 
énekeltük templomainkban. - Vegyétek el e könyvet - s em
lékezetünk kertjének legszebb virágai lesznek eh·agadva. 

Csak mint a mult emléke is, a biblia szent könyv. Tör
ténetei lehetnek mesések, felfogásai tudomány talan ole Istenrő l 
való nézetei gyakran gyermekiesek, példái gyakran veszé
lyesek, erkölcstana néha kétes; olvasha~jnk tán ritkán, s el is 
temethetjiik a régiség maradványai közé: de legalább gyöngéd 
kézzel s ti szteletteljes szavakkal fognók eltemetni ; si 'ja szen
teit emlékektől fogna illatozni, s emlékkövére ezt iI'nók: Itt, 
egyk01', atyríink imádkoztak. 

De mi nem akaljuk a bibliát eltemetni, és pedig sok 
okból. A biblia nem halhat meg. Lélek van c könyvben, mel,)' 
elég hatalmas befolyásolni a szivet, oktatni az él,tehnet, IrI,
dön elgondoljuk, hogy századokon át az emberiség felett 
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minő hatalmat gyakorolt, lehetetlen hinllünk, hogy befolyása. 
c(Tyhamal' megszünhetn ék. Nemzedékeken át a. bibliát II Yil itg 
l ~gvilú.gosu1tabb nemzetei ugy tekintették, mint az ihletés for
rásitt. Ide j öttek az emberek megtanulni Isten akaratát. Sza· 
vait ugy tekintették, mint az örökkévalónak nyi latkozatait, 
mint valód i igazságokat. S ma, e tudományos korban is, e régi 
könyv, lll elynek l egkésőb1:i irott része is 1700 éves, ott van 
millden kel'. szentély ben, s szavai, mint II csalhatatlan böl 
cseség kifejezései, olvastatnak az oltárról. 

A szent irás hatalmára vonatkozólag legyen szabad föl· 
olvasnom két kul önbözo embern ek - NewmanH. Jánosnak 
és Parker '1'ivadal'nak - nyilatkozatát. Newman, egy római 
katholikus, igy ir: "Ki fogja tagadni, hogy a protestáns bibliá
nak megrag adó szépsége és bámulatos nyelve-nem egyike az 
eretnekség cl'ődeinek ez országban? Ott hangzik az a fül ekben, 
mint zene, melyet feledni nem lehet; mint harangszó, melyet 
a megtért ki nem kerulhet; részé vé lett a nemzeti érzületnek, 
horgonyává a nemzeti komolyságnak ; a megholtak emléke át· 
hatol ahha; a gyerm ekk o,' hagyományai be vannak vésve ver
seibe; erő és hatalom I'c.ilik szavaiban; mindaz) 11 mi gyöngéd, 
szép, tiszta és jó, a bibl iából beszél ffz angolhoz; szent dol og 
az elotte, melyet kétség el nem homályosit, vitatkozás be nem 
szennyez. " 

Pc\l'ker, egy I'ationalista , igy szól: "Görögország iro
dalma, mely a tem pÍomok és hőstettek országából tömjén gya
nánt fol emelkedik, nem gyakorol fél ·akkora befolyást, mint 
ezen mllltban és j'elenben me"vetett n emzetbő l ered ö könyv; . o 
olvas~llk azt vasál'napokon országunk tizezer sz6székén; a llap 
solta scm halad le csill.ímló lapjain; elhat az a köz .ember 
kunyhójába s II király palotajába ; besző"e van a t.udós ,rodal· 
mi~ba, s sz inezi az utczai beszédet; a kereskedő nem vitorlA
:t,i k a.nélkül; Ilfldihajó nem megy ütközetre, hogy a biblia ott 
ne lenne ; belép az embe"r magányába' bevegyül az élet örö
lI1 éh~ és bánatába; az eljegyzett leány ebből imádkozik erőért 
az úJ kötelességckl'c . a házasságkötésnél ott van; a betegszo
bában nem hiányzil~; s a yilági lázban fl fájó f~j lágyu?b 
dmk051'a lel, ha a. biblia. alatta van; fi. tengerész, h11J6-
tÖI'l~sböl melleküh'e, e7. első kincsét l"agadj~l. meg, s Istennek 
ijzen tel i. u 



nIély ok nak kell lenni , a mel'y ez il'at-gylijtcmény iránti 
mély tiszteletet eszközli. Csak a lélek mozgathntja a lelket; 
cSilk az észszer ü és szellemi tarthil tja fenn magát a világ vál
tozásai közben. Nincs mért féln Unk teh,U, hogya l{ibliitt el 
kell temetIliink. Az nemcsak é l ő, hanem hulhala/hm. Elni fog, 
a mig' az embel'iség él i túlé li a vallásokat, a nemzetek buká
sát. Bármi legyen is a bibliai lnitik a eredménye, a megingat
ható dolgok alatt mégis maradni fog valami állandó és szi lá rd. 
Ez állandó és szellemi elemek fölfedezése komoly figyel
met kivá.n, hogy feli smerh esoük, mi it bibliának éltető lelke, 
mely az ember vallásos tehetségei re oly nagy befolyást 
gyakorol. 

Tudnunk kell, előszö r, hogy a biblia egy irat-gy iij te
mény; nem annyira könyv, mint könyvtá'J". V annak, kik hiszik, 
hogy a bibliána k nemcsak szavai csalhatatlanok, ""nem kötése 
és táblái is, s hogy a mi bénne van, az mind isteni , a mi kivül 
van, az mind istentelen . - A héber és kel'e.sztény. iratokn ak e 
gyüjteményében különböző könyveket találunk; vannak abban 
sajátságos és kétes j ell emli, ső t még erk ölcstelen történetek is; 
vannak szerelmi dalok, világias elvek, sőt kétségbe ejtő skep
tieislllus iso Mégis azt ki vánj ák tő l em , hogya hitnek vagy 
inkább hiszékenységnek erej énél fogva fogadjam el a""kat, 
minI Istentől ihletetteke!. Mert a Dávid zsoltárai megi ndita
nak, higy jem, hogy a Dávid átkai is ihletve vannak. -Mert az 
Ezsaiás nemes jövendölései n lelkesül ök : fogadjam el az ]j°ne_ 
kek éneke mysticismusát s találj ak csalhatatlan igazságot a -
P.redikálor gyáva kétségbeesésében. 

Tudnunk kell azt is, hogy e köny vek egybefogl alása 
részben a vél etlennek, részben bigottságnak eredménye. Van · 
nak más zsidóiratok - az apoeryphúk - melyek épen oly 
.ioggal követelhetnének ihletettségeto mint a eanonikusok. Sőt 
vannak evan.'!";""',"k és levelek is, melyek kihagyattak az Uj 
T estamentumból. Es mivel fi bibliában l evő könyvek a zsina
tok többsége által canonicusoknak neveztettek s egy iivé köt
teltek: az fi. babona keletk ezett, hogy a bibliá ban min den cSfll 
hatlan igazság, de a mi kivül van , az mind téved hető és isten
telen tudomá.ny. Ennélfogva, midőn a "biblia ihl etettségéJ'ő l " 
hallunk beszélni , kérd ezz ük meg, hogyan értik ? A leveleket 
és kötést c, \'agy a tartalma t? Ez utoLsó elSe tbc n is, hogyalI 
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bizonyítják? Haazevnngclillmok ihletettséget Lebizorryitha.tnák 
is, hogyan bizonyi\ják " Krónikák isteni tekintélyét? Vagy" 
Pál leveleinek c •• lhatatlansága után, a Jónás könyvének ab
solut igazságát? Mert a biblia nem követel ihletettséget é. csa
latkozhatlanságot összes könyvei számára, s a ki ezt mégi s 
állit ja, be k ell bi<onyitania, hogy minden egyes könyv Isten
nek közvetlen ihl etéséből eredett. 

De azt mondom, hogy a biblia nemcsak könyvek gyüjte
ménye, hanem emb",i könyvek gyüjteménye. A biblia reánk 
nézve csak ugy bir becscsel, ha emberi könyv. Ha bebizonyit
ható lenne, hogy e könyv valamely titokzatos, természetfeletti 
bölcseséget tartalmaz, mely tennészetes észszel fel nem fog· 
ható, hanem ' hódoló hittel elfogadandó : akkor tekinthetnénk 
tán némi bámulattal rá, mint egy csodára, de midőn az észt és 
lelkiismeretet annak absolut tekintélye elött föladjuk : a biblia 
elvesziti szépségét és báját, s megszünik élő hatást gyakorolni 
a lélekre és szivre. A biblia isteniségének dogmáj;; nagyon 
sok babonás visszaélésnek és bünnek volt okozója. E könyvből 
védelmezték a rabszolgatartást, az üldözést, a sok -nejüséget, a 
hábomt s némely alávaló bünöket. A rabszolga. tartó érvet 
talált e szavakban: " legyen átkozott Canaan, s szolgilja az ő 
testvel·einek." A merika déli államaiban magok a papok, a bib
liára hivatkozva, ellenezték az emancipatiót. Uj Anglia kegyet
len puritánjai, minden lelkii smereti nyngtalanság nélkül ,-ezet
ték a remegő vénas,zonyt a máglyára, mert meg vala irva: 
"ne hagyd a boszorkányt élni. " A Mormon meg van gyöződve, 
ho~y 20 feleséget is tarthat, mel"! Abrahám és Dávid is sok
neJüek voltak. 

Miután a biblia isteniségének tana ily roszakat eredmé
nyezett, sokkal helyesebb lesz e k önyv jelentőségét IInnak 
emberi voltában keresni; mert az ft. legemberibb, mit valaha 
irtak. Valamely meggondolatlan nő ir három kötet regényt, 
telve gyilkolással, házasság-törésekkel - s rámondják,. bogr 
emberi , hogy megkülönböztessék II bibliától, mely emberfeletti. 
De én azt mondom: nem, az nem emberi, hanem embertelen, 
természetellenes, mesterséges szöl'ny. De a könyv, mely mély 
él'zés szüleménye, mely emelkedett szellemnek milye - az 
máI' emberi . Olvassátok Shakespeare Hamlet:jét, vagy Vihal'~ 
ját, vagy L eHI' Király-át, S megballjátok a költő sziv6nck do -



• 

7 

bOgÚSllt, meg6 1' z;it,ek érverését, meghiLjátok szeme villámlá!!át. 
Ebben az értelemben ~ biblia legemberibb irat j benne van 
nz emberség fl. maga tcnnészetes mi\To1t:\bnn, örömében és 
!S zépségében, bUll áben cs l'útságfLbnn , bölcseségében és balga
sllgában, hitében es kételkedesében. A biblia mesterkéltség 
nélkul mntn~jll fe l az embert és a vihígot. 

, 
Es mily óriási munkát forditottak az emberek a "biblia 

összhang ba hozatalál'll, u hogy megfelel ő legyen e lmélete iknek 
s kedvencz te l'vrnjzaiknak! Az e \rangeliulUoknak ll. n. "össz
hungja" az irodalom kulönösségei közé tartozik; külöllös en a 
Máté és LnkAcs genealogiái-nak egyeztetése, v"gy a fe\táma
dús történeten ek összefü ggövé tétele. A biblia nem követel 
ö:sszefU ggést önmagának. Az fL legkevésbé összefüggő könyv , 
részint azért, mCI'! különböző könyvekböl áll, részint, mel'! 
egy összefüggetlen s állhatatlan teremtményt, az embert ma
gyarázza. Ha a biblia az absolut erkölcsiségnek, erénynek s 
politikai igazságoJmak megállapitott könyve lenne: rég el· 
enyészett volna.. En szeretem e könyvet, mert nem az istenek, 
angyalok, chombok és semphok nyelvén beszél, hanom egé· 
szen emberi hangon. N em ft· felületest és mula.ndót, ha.nem a 
mélyet és maradandót tartalmazza. Olvasom It zsoltár·irók és 
próteták szavait ... és mily emberi ek! E tisztelettelj es kétel· 
kedések, e merész érvelések Istennel, e borzasztó átkok, e bá· 
natos bün-\Tallomások, fL túl á. r[~dó öröm e kitejezései - -
mind mily emberi ek! Kételkedem Jóbbal, érvelek és sirok 
Jel'emiással , örvendezek Ezsaiással , hála-adó vagy biin-bánó 
zsoltárt éneklek D,íviddal. - A humanitils nagy szive dobog 
e mondatokban ; az egyetemes lélek él e szavakban. - Ez 
n biblia hatalmának titb, - telj esen emberi. , 

Es ha. a kritika. megtanit, hogy a bibliában sok legenda.
és l'egeszerü elem van, elfogj uk-e ezért dobni azt mint érték
telent ? Oh, nem! Ekkor is becsiilni fogjuk azt, mint II legen
dá.k és hitregék kOI'sznkainak tudósiMsát, mint az emberiség 
gyel'luekkol'ának hagyatékát. Eleg, hogy ftZ emberek egykor 
c dolgokat hitték, s e hil'és folytán leidák. Bámulatos kÖI,üle
tek azok il. világ nagy vallásai nak rétegei között. :Mid őn 101-
ássuk, különösöknek látszanak, de azért össze nem törjük ; 
nom, mert egykor é ltek, nőttek s megfeleltek a czélnnk ; most 
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meghalva vannak s új nemzedék állott elő, dc ne tagadjuk 
meO" szármuzásunk nt. 

" Azt mondhatja valaki , hogy ha én a bibliat tisztán em
beri könyvn ek tartom, természetesen tagadom, hogy az Isten
nek kijelentése volna. Válaszom ez: a biblia csak annyiban 
isteni kijelentés, am ennyiben emberi mií. Tagadom, hogya 
biblia természetfölötti tekintélylye\ birna, de örömest megen· 
gedem, hogy az eg~ kij elentés, abban az értelemben, a mely
ben az egész emben történelem nem egyéb, mint Isten könyve, 
Mert csak az a kij elentés lehet hasznos, mely emberi nyelven 
szól s az emberi tehetséghez van alkalmazva. Ki tndna kijelen
tést képzelni más nton, mint az ember lelke és szive által? 
Azt mondják, hogy a biblia isteni kij elentés, hogy kijélentett 
igazság van pl. e szavakban: az Isten szeretet, De ki ne látná, 
hogy ·e szavaknak csak ugy \'an értelme, ha saj át tapaszta· 
latunkból magyarázzuk. A biblia nem mondja meg,' hogy mi 
n szeretet; csak a betüket mutatja, melyekn ek nin cs j elentése, 
mi g saját lelkembe nem tekintek s k érdem: "szegény szivem, 
meg tudod· e mondani, hogy mi a szeretet? É s erre jő a fele
let : - II szeretet az az érzelem, mely az embereket a esni á
dokban és a társadalomban egybeköti; mely ösztönzi az em
bert, hogy élj en, nem önmag::íért csupán , hanem másokért. is; 
és II mely '1' kölcsönös szolgálat és hősi önfeláldozás tetteire 
buzd i~ja. " Es ekkor elgondolom az emberi szeretet legszebb 
kifejezéseit, a sziilök, a családtagok, a testvérek szeretetét; 
aztán fölemelem s átalakitom egy végtelen és örök szeretetté, 
s az emberi érzelmek létráján emelkedve megtalálom az útat 
Istennek nagy szivéhez. Eszcl'int a kijelentés nem az, irások 
lapjairól, hanem az emberi elet tapasztalataiból érkezd< hoz
zám, Örökké olvashatnám a szavakat: az Isten szeretet; tc· 
kinthetnék ráj ók bámulattal és tisztelettel, mint I stennek saj át 
nyilatkozatára ; de ha magam nem, ismerem meg az emben 
szeretetet, ama szavaknak nem lesz Jelentése. 

Ezekbő l folyóI ag, a protestántizmus ezen jelszavának : 
na biblia, és csupán a biblia a protestánsok vallása" - nincs 
semm i ért6ke és jelentösép;e. Mert egy könyv hogyan lehel 
vall ás? E l're azt mondják tán, llOgy a bibliának értelm ét s, n,cm 
magM il könyvet értik mna szavak alatt. D e hogyan taialjuk 
Illeg a betuk, iizavak és mondatok értelmét, ha azokat gondo-

, 
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Inttft és érzéssé Ilcm magynl'ázzuk , s hogyan magyarázzak , ha 
nem a csalatkozhat.ó ész gyakorlása által ? Csalhatatlan könyv 
se ll1lnit se hasznlt! csalhatatlan magyarázó nélkül, s csalhatat
lan magyarázó semmit se ér csalhatatlan értelem nélkül , mely 
annak tnnitásait felfog ni k épes. 

Az embel'i term észeten túl nem mehctünk , 8 nagyobb 
bizony oiSságot elérni nem tudunk, mint azt, fi mely az ember 
tapasztalatán alapszik. A római egyház e tekintetben elég kö
yetkezetes volt; mert egy csalhatatlan könyv csalh..tatlan 
egy ház"t 1j:iván magyarázóul, ez pedig egy csalhatatlan föt 
vezetőü l. Es igy a pápában, mint Krisztus helyettesében és 
I,ten képvise l őjében yetctt hit teljesen logikai kifolyása a 
csalhatat lan könyvekben és természetfólötti tekintélyben he
lyezett hitn ek. De midőn a prctestáns a bibliáról, mint saját 
egyetlen vallásáról beszél, tulajdonképen ezt érti: "az én 
biblia ·magyarázatom és csakis ez az igaz isteni bölcseseg az 
embel'ek idvczitésére." - Inn en van a felekezetek soknsitga, 
melyek különféle tanokat hirdetnek, különféle szertartást vé· 
geznek, kitagadják egymást, mint el'etnekeket, és mégi:; min· 
denik azt állítja, bogy tanai, l'itusa, sőt n. kit.'lgadás is szen· 
tesitv e van a könyv últnl, melyet csalhat atlannak ta.rtan a]\. 
Valóban , ha " terlllészetfólötti kijelentés ilyeneket sZlil, mél
hín ol18jthntjuk, ho~y hagyassunk az embe .. i ész és természe
tes tapasztalat alapj!ul. 

Visszal/tasitva tehát mind en te .. mészetfolöttiséget, ugy 
tekinthetjiik a bibliál, mint a gondviselés által vezetett ember 
lelki tört.énehn ének egy ránk né"ve kil"itlóan fontos okmá
nyát. Más vallú so k szent könyvei is ép oly fenségesek lebet
nek, mint ez. Más nagy p .. óféták is lehettek oly, vagy legali,bb 
haso nló bölcsek es szen'tek, mint a nazarethi Jézus. D e azok 
még scm állhatnak velünk oly szoros viszonyban, mint , fl, mi 
bibliánk, és mint a ker. bit nagy alapitója. Midőn e könyvben 
az embernek századokon út haladó ösvényét nyomozom, s a 
vallásos öntudat fejlödését kisérem ; midőn egy oly életben, 
mint a J ézusé, az egyéni embe .. tehetségét s a lélek végtelen 
fo .... á.ait é. képességeit fbifedezem: határtalan reményem és 
hi tem támad, hogy a szenvedés, bUn és zUrzavar között is egy 
isteni bölcseség mük üd il\:, mely rendet hoz eW azavarból, vi 
lágos.ágot a sötétbő l s életet a h"l itlból. Becs iilöm e tö .. ténel-
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met, nem azht., mert egyed ul szent, han em me1't megértem 
belőle azt, hogy minden történelem mikép szent, é!) azt, hogy 
a növekedő e11l0f')' nyilatkozata egyszersmind ~LZ útrn kijdf'n· 
téséltek is nyilatkozatn. :Midőll az emberi ség fo.lytonos haladá· 
sát elgondoljlIk, midőn látjuk, hogy egy ellcnállhatlau tö!'ek
vés vonul át az embel'i tapasztalat változatos folyamán; mi · 
dőn felfogni próbálj uk a nagyságot és dicsőséget, a mely felé 
c töl'ekvés jövőben is míiködni fog: eldcol' magasztos felfogást 
nyerünk amaz őrök Lényről, ki kijelentve van amaz Egyete-
1)lC8 Biblíáb<1n, melynek alkatrészei: a természe! és az ember, 
Epen mint a szildák lábaink alatt rendsze!'es és fokozatos f~j
l ődés!'ő l beszélnek: ugy mutatja a bibl ia is az emberi te!'mb
szet növekedését II barbarizmus és babona kOl'szakain át II 

szellemi embe!'ségbe. 
A biblia egy /culcs, vagy inkább arany "u.les, de sok 

vegyitékkel ; arany kulcs fénylő gyöngyökkel, de nem tökéle· 
tességgel. A biblia egy kulcs, melya történelem nagy kines
tárát felnyitani segit. De az emberek helytelen ül használták a 
bibliát: kÖI'ülzálták, mint" szövetség I,\dáját : az oltárra he
lyezték s babonás tisztelettel hajoltak meg el ől.te. illikol' hal· 
lom, hogy na. biblia Anglia nagyságának titka," és hogy islw· 
h'tink "istentelenek," ha azokban egy bibliai rész minden reg
gel nem olvastatik: mindig a héber isten nek amaz arany képe 
jut eszembe, melyet Áron állitott volt, me!"! Móze,' későn j ött 
le a hegyről s sötét felhő boritá" Sinai múcsát. BpJn igy, mi 
dőn az emberek megszünnek hinni, hogy Isten jelen van II 

lélekben, s midőn a szellemi, Sinai besötétül: vallásukat egy 
könyvben találják meg, melyet az eh'ejtőző isl.enség jelkép.ül 
tekintenek. Abibliát bálványozva, az emberek elfeledték 
annak igaz jelentoségét; csak a. bibliát ismerve., összezavar
ták értelmét; azt isteninek nevezve, elfeledték emberi vol
tát, s a babonás tisztelet által e!tévesztették helyes hasz
nálatát. 

Vegyük le a bibliát az oltárról s vigyük magunkkal a 
világ történelmébe, hogy segitsen megérteni flZ ember fejlődé
si!t és halhatatlanságát. Vegyük 1,i a szentélyből s legyen az 
hasznos vezérünk, nem hogy az Isten természetének titokza
t?~sá.gát kijelentse, nem hogy a jövendöléseket és csodAkat 
Í(!Jtegesse, nem hogy a tudományt hatál'oló sötétséget e losz-
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lassa - La ncm hogy tani tsoll hivek lenlIi Istcnunk hö;" s ifl'l1zak 
embedál'sainkhoz, s bizooyitsa., hogy a kötelességek híttelj e. 
sitóse á lta l a legszebb életet éljük és az ember iség j611étét 
munk áljuk. 

A biblia egyetemessége annak becs ét s igaz emberi vol
tát leginkább bizony i~ja. ~1egvan e köny v minden ker. feleke
zetnél ; It bará t czell ájában olvassa ; a mohamedán meghaj~ia 
f~jét a.nn ak ős törvénye e lött ; a. bölcs elmélk edik igazságai n ; 
az özvegy si l' vigasztaló szav~l i n ál , s ft. kis gyenuek örömmel 
hagyj a el j átékát, hogy hallja enn ek tör téneti elbeszélé.cit. 
Igy k ell felfognunk azt. A z egyetemes lélek szól abból, a ke
gyesség és fájda lom, 7 szeretet és t isztelet nyelvén, melyet 
mindenki megérthet. E s igy, midön a kritik a bevégezte teen
d~j ét s a k önyv á tment a modern gondolk ozás b iritlatán : sok 
kal inká bb fogjuk szeretni az t. Midön a b ibl ia felöli babona 
elenyészett, midő n nem bálvá nyozzuk azt s nem magasztnljuk 
fel mint csa lhatatlant : ekk or lesz az számunkra a nköny vek 
köny ve," szent kOl'áé l· t, kedvf's emberi voltáért, és IJf CSPS a 
vallásos go ndolkozás és élet kincseiért, melye ket tart<tlmll z 
és őriz . 

Közönséges, józan nézet a bibliáról. 
(Herford Brooke utá n.) 

Némelyek azt hiszik, hogy az uni tá .. iusok " Libl iút lI em 
használják: mások azt, hogy saját bibli ájuk \·fin. A télly ped ig 
az, hogy mi a bibliát nemhogy el vetnök, hall em bee. üljiik ép 
úgy, mint más keresztények; olvass uk , mint "hitünk szabályo 
zóját, s az Istentölnekiink ad ott v ilágosság mell ett megérteni 
p .. óbá ljuk, hogy mi " b iblia, és mit tanit. - Hiszszük, hogy II 

biblia természetérő l alkotott nézetei nk nagyon fontosak, s hogy 
a biblia helyes felfogása napjainknak egy ik szüksége. Elm ult 
már az i dő, midő n az emberek csupá.n azt hitték, a Illl t mA
soktól hall ottak. A v izsO'álódás és kutatá:s kon'lban élünk , mi· 
dőn mindenki tud ni vágy ik: mi a ke l'. vallús, mi a bi blia ? 
S miv el azt ohaj ~juk , hogy az cmLel'ck "mi ndeneket ml3g' 
pl'6bálva, mcgtal'tsák azt, a mi jó" - fel kell mll t~ttnttllk 
világo8an a:-: ala.pot, melyen a biblia , millt a "könyvek 

• 
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könyve," mint a "kijelentések irott tára," méltán helyet 
foglal. 

A nép nngy része tévesen fizt véli , hogy " b iblia egé· 
szen egy könyv . De bele tekintve azonnal Iá.tjuk, hogy nem 
kevesebb, mint 66 különböző könyvbő l áll, mely eket mint· 
egy 40 szerző irt, kik különböző időben éltek mintegy 2000 
év folytán s különböző nyelvek en ittak. A biblia inkább egy 
irodalom, mint egy könyv. - Most már az a k érdés : mi köti 
össze mindezen könyveket; . mi a közös elem bennök; miért 
gyüjtettek egy kötetbe? - E k érdésekre k ét feleletet talá· 
lunk . - E gyik az, hogy e k önyveket az elő irt szerzők it·ták 
az Isten lelkének tollba mondása szerint, s hogy ennélfogva az 
egész biblia csakis tökéletes, ih:ett. igazságot tartalmaz. A má· 
sik az, hogy törvényadók, próféták s különösen Jézus által 
I ste n az ő akaratát és igazságát kijelentette ; ezeknek élete 
s tanitásai "kij elentések " voltak; és hogy a biblia, külön· 
böző könyveiben, elbeszélések et tartalmaz ezen kijel entések
r iíl s ama nép történetéről, melynek k ebelében e kij elen
tések tör téntek. Azt hisszük, hogy e második az igaz fe
lelet, azaz, ugy tekintjük a bibliát, mint az Isten ált.a l az 
ember számára időnként tett kij elentésekről szóló tudósi· 
tásokat. 
. I-Iogy tisztábban megértsük, - szólni fogok először az 

ihletett emberekrő l , kiktő l a kij elentések jöttek; másodszor 
azokról, kik e kijelentések et irásba tették. 

"Min ekutá nna sok izben és sokk épen szó lott az I sten 
régen nz atyáknak a p"ófétákban: nzon napok végén szólott 
nekünk az ő lia által," - e szavakkal kezdődik a zs idók hoz 
küldött levéL (L r. l - 2. v.) Ez nagyon egyszerü és világos. 
I.ten k ezdettől fogva fejlesztette" tudást önmaga és akamIa 
fel ől , a patriarcMk, törvényadók és próféták által. Ezek ihletve 
voltak, azaz, Isten szelleme, mely K.risztns szavai szerint meg
adattatik azoknak, "kik kérik, működött sz iveikben ugy, hogy 
ez altal tisztabb tudatot nyertek Isten relől s mások fölött 
ki emelkedtek. Ezt ők elmondották az embereknek saját sza
vaik k:t1 , 8 igyek eztek eszerint cselekedni. Egy próféta ihletve 
lellct a va.lIási igazság megismerésében, de egy6b dolgokban, 
- - mint történelem természettudomány - csak a többi em
hcrek kct' állhat egy szin vonalon; sőt meglehet, hogy amaz 
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igazságot is csak tökélytelenül adhatja elO. Igy találjuk ezt a 
bibliában is. Áb .. ahám ihletve volt az egy igaz Isten tndatával, 
mi alTa ösztönözte, hogy más hazát kgl'essen, llOl népet alkot
hat e nagy igazság isme .. etében; de Ab .. ahám még sem volt 
tökéletes. lIfózes ihletve volt: _. Isten ö .. ök tö .. vényét meg
é .. tve, népét kiszabaditotta, s egyesitve, nemzetté tette az 
igé .. et fóldén. 1!;s igy az általa adott tö .. vény és tanitás egy 
kijelentés volt a nép számá .. a ; de Mózes mégis té,'edett s nem 
mehetett be az igé .. et fóIM .. e. - Dávid is ihletve volt.; ki 
olvashatná a zsoltá .. ok és imák bámulatos kiömlését, anélkül, 
hogy é .. ezné azokban az Isten szellemének hatásItt ; de Dávid 
mégis hünbe esett. Ugyanezt mondhatjuk a p .. óféták .. ól is ; egy 
sem volt tökéletes közőlök, mégis kijelentéseket tettek. -
Igy vezette Isten az emberiséget fokon kint ama teljes -kijelen· 
tésig, mely az Idvezitő á ltal töitént, ki Isten igéjét nemcsak 
törékeny nyelven, hanem cselekedeteivel s egész élete által is 
hirdette. 

Minthogy tehát mindezek saját koruk han és ko .. társaik 
előtt kijelenlők voltak: ké .. dés, hogyan teljedett tovább a ki
jelentett igazság, 8 hogyan lett a világ világossága? 

E .... e feleletül szolgáhlak a biblia könyvei. Ezek tudósi· 
tanak a ko .. onkénti kijelentésehől. Ezek bizonyit ják, miként 
szállott át az hten .. ől v"ló isme .. et nemzedéhől nemzedohe 
hagyományképen, mindig növekedve egyes történetek. zsoltá· 
.. ok és profécziák hozzá-adása által. Aztán egy új korszak 
kezdődött az evangelillmmql, mely Isten szeretetét és kegyel
Illét hirdetve, valóban "öröm-izenet" volt az emberek fámdt 
fiainak és leányainak. Az apostolok szétjárta.k, tanitva és hir· 
detve :lZ evangeliumot, s tt mint az egyházak szap0l'odtak, 
lassanként előállottak az új hit iratai is. Előszö,' az "postolok 
által az egyházaikhoz irott levelek; azután elbeszélések" Jézus 
életérő l és tanitásairól, aZlltán az apostolok cselekedeteinek 
története; mig végre It köz.szükség és ohaj következtében 
mindezek egy könyvbe gyüjtettek össze, melyet Uj-'l'estamen
tum név alatt ismerünk .. 

Igy állott elő a biblia. Az elbeszélők vagy leit'ók azon· 
ban nem állitják, hogy ők ibletve lettek volna. Lukács, például, 
igy kezdi evangeliumát : "Mivelhogy sokan hozzfLfogtak, rcnd
Lefoglalni azon dolgok elbeszélését, melyek minálunk teljesen 
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bizonyosokká váltanak, amint előnkbe adták minekünk azok, 
il. kik kezdettől fogva szemtan ui és szolgái voltak az igének: 
jónak látszott énnekem . is, ki mindeneknek legel~jét?l fogva 
SZOl'O'almasan végére ]ál't..'tm, azokat renddel lCI l'lll néked, 
Jl e Jll~s l.'IICOphilus, hogy azon tál'gyaknak, melyekre tan i ttattál , 
nla.lJos voltát megismerhesd. u Egy szó s incs tehát az ihletés 
val'ázs!tl'ól. És a ki a négyevangeliulUot átolvassa, látni fogja, 
horrv azok mind későbbi időben, különböző irók által emléke-,,--
zetbő l ,-agy hallomásból tökélytelenül irt elbeszélések. L ényeg-
ben és áltn lában egyeznek l de részletekben és szavakban el
térn el(. Péld~íul, az egyik szeri nt em;, a másik szerint két 
embert gyógy itott meg Jézus Guc1al'ában; egy ik szerint fl. 

Jerikóba menés közben, másik szerint onnan távozása közben 
gyógyitotta meg a. vak BartiJl1eust; il. kereszt feliratát min
denik kulönbőzőleg adja stb. Es igy az egész biblián át meg
tA lál juk egyfelől az isteni kijelentés bizonyságait, másfel ől az 
emberi tökélytelenséget, feledék enységet és tudatlanságot. 
A vallás isteni, az ige Isten igéje, de a szavak az emberek 

• 
SZ aVu.l_ 

Sokan azt mondji,k, hogy e nézetek felforgat ják abibliát 
s hitetl enségre vezetnek. De enn ek ell enk ezője igaz. E néze
tek rendithetlen alapm helyezik a bibliát s a hitetlen ség fegy
vereit önmaga cHen fOl'ditjhk. Ha liinnünk kell , hogy fl, biblia 
az Isten tollba-mond,lsa folytán iratott : akkor miért vannak 
ben ne hibák és különbségek? - hisz l sten mindent tud s az 
ő szelleme nem különbözhetik önmagától sem kicsinyben sem 
nagyban. Minden tévedés és hiba a könyv tekintélyet sérti s 
támadásnak és hitetlenségnek nyit utat. D e tekintsük a bibliá.t 
a maga világosságában, s a nehézség megszUnik. Az Isten szel· 
leme isten-ismel'etre tanit, de nem vilhgositja fel az embel't 
sem a csillagászat, sem fi fóldtan fel ő l. Vnlaki ihl etve lehet a 
vallás igazságai fölismerésére és hirdetésére, de azért az em
beri tudás más ágaiban lehet k evésbé bölcs, mint Uu·sai. -
A bibliának, mint emberi műnek , ilyen fel fogása csak emelhet; 
annak tekintélyét és megbizhatóságát; mert a benne l evő el
tél'ések és különbségek bizonyit ják, hogy pl. az evangcliurni 
clbCl~zélésck nem ravaszul kigondolt mes6k u s nom is a~ 
·ól · , 
I r ,: előleges megegyezése folytán állottak elő, hanem fugget· 
lenni HZ emlékezetből és a ]lullomások szet·int. Kevésbé fontos 
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dolgokban eltérnek egymástól, de II J ézus életének és tanitá· 
sainak főbb pont j aiban egészen megegyeznek s igya Jézusban 
helyezett hitünknek rendithetlen alapot nyujtanak. 

Még egy más ellenvetést szoktak tenni. Azt kérdezik 
ugyanis, hogy hn a b ibli!.t nem telj esen isteninek tekintjük, 
hon ll nn tudjuk, hogy abban mi n kij elentés, mi az isteni és 
ig"z? Erre egy regi hymnus soraival felelünk: "a szóra leheli 
" szellem, s kideríti az igazat," Az a szellem, mely amaz idők 
embereit egykor mozgatta, ma is megtanitja az embereket az 
ip;azsitg megérzésére és felfogására, Isten kijelentései nem szó· 
lanak a hideg holt szivhez. A lélek, melynek nincs vallásos 
érzese és komolysága, nem hatolhat be a biblia mély kijelen
téseibe, Minél komolyabban és mélyebben olvassuk, annál töb· 
bet mond; és midőn a vallásos élet erősbülése közben szerető 
szivvel olvassuk, Isten után tapogat6zva: az igazság teljes vi· 
lágát deri ti fel lelkünkben. 

Ez a mi nézetünk a bibliáról, de azért a más nézeten 
levőket se vetjük meg; de ohajtjuk, hogy olvMsuk azt mind· 
nyájan saját világosságunk mell ett, erősen vágyva megtanulni 
az igazságokat, melyekre tanit. Fogadjuk el vezetőnk gyanánt 
s kövessük az irány t, melyen Isten akaratát e lőttünk megj e· 
löli, Hagyjuk el betüit s fogadjuk el szellemét ; mert "a betü 
megöl, de a lélek megelevenit. " 

-

, 
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