
tő tevékenységnek, az egyszerű 
~tkcresö hétközo<lpi verejtéke· 
~ mint a. hősök és lll~lI'tírok ön
'vagy R1f<lcl festészetének, 
~jénck és p otári költészetének 
Istennek szent Icike. 
k természetének és tevékeny
-cghntározása. ti szta és világo~ ; 
:nmi érUJctetlen. Még azok IS 

szent Iclkc4 akik névszerin t 
hoz tartoznak, melyek dogma~ 
szentlélek önálló személyű is

Jgot, mint testet a lélek, I sten 
élteti. A lél<.>k szent, mert I sten 

, 
Biblia. 

Legértékesebb könyv minden könyvek kö
zött. Egyszázkj lencvenhét nyelvre van lefor
dítva. Nincs még egy könyv a világon, melyet 
az emberek még csak megközelítőleg is olyan 
nagy megbecsülésben részesitenének, mint a 
Bibliát. Templomokban, iskolákban igehirde
tök, vullúsumítók évszázadok óta a benne fog
Jult igazságokat tanítják, de tartaimát még ki 
nem merítheUék. ~em is fogják kimeríteni 
soha, med tarta lma mérhctetlen. Ott vun min
den jó keresztény házban. Amerikában ott vun 
II szálloc1ák szobáinak asztalán is, hogy a. fá
radt utas belő l e lelkiet·öt vegyen. Az egyete
mek kön yvtúra iban azonban hiába. keresnók. 

• 
Az egyet.cmck tanácsa úgy gondolkozik, hogy 
cl Bibliánnk nem II könyvtárakban, hanem az 
egyetemi polgárok íróasztalán van II helye, 
hOb,"), mind íg kéznél talál ják. Mikor Stanl.cy 
és társa i felfedező útjokra ~lZ északi 5<'lrknl m
dultak., a legszükségesebb élelem mellett válo
gatott, értékes könyveket vittek magukkal 
lelki táplálékul. Amint útjuk egyre nehezebbé 

• 
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vált, egymá;; után dobták CI az . ~r,~éke~,ehbn.é l 
~rtéke,;Cbb könyveket, hogy terh,ukon k~lltlyl t
~cnek és előre jutl13SS~lOak . Anllko l~ célJukhoz 
érlek csak cgy könyvük volt, alegertékesebb: 

;I B ibli:1. 

Nebéz volna 3Zonbrul megmondani, hogy 
vajjon az a megbccsülés-e nagyobb, melybe.n 
az emberek a Bibtiát részesítik, vl;lgy I;lZ a t u· 
datlanság, mely a Biblia keletkezését és iga z 
értelmél illetőleg az emberek között mutatko-

\ 
zik. Ertbetetlen 11 nagy tudatlanság, mely az 
emberek között épp azzal a könyvvel szemben 
található, melyet mindeD könyvnél é l,tékesebb-
nek tartanak és jobha n megbecsii lnek. K öze 
lehel ehhez 11 tudatlaosúghoz a Dlla k is, hogy, a 
legnug yobb és l egerősebb keresztény egyház a 
Bibliát hívei kezéből kivette és magyarázásá
nak jogá t pap jai számára ta rtotta fenn. 

A B iblia eredetét illetőleg á lta lába n két 
felfogás van a köztuda tban. Az egyik szer int 
II Biblia a magn. teljes egészében Istentől s zár
mazott: minden szavát I sten mondotta tollba 
.1Z í róknak; így minden szava csalhata tlan, 
Tévedés, ellentmondás benne nincs, nem lehet. 
Csak az ember téved, uki abban ilyen gyarló
;.Jigot felfedezni vél. 

-------'-·---"--~ __ ,,.<=Or!"'L ..... 

B iblia " 
A má8ik felfogás szerint - mi iti ezt vall

juk - ti Biblia egy vnllaserkölcsi iga7.ságokat I 
tartalmazó il'Odnlmi termék. Legértékesebb az 
ü'-;szes hasonló ta rtalmlÍ irodalmi míívek kö
zött. E mberek írták emberek számára, Az iró
kat Isten lelke insp irálta, mint ahogy az igazi 
llagy írók és költők ma is isteui inspir.í.cióra! 
ír já k m iíveiket, költeményeikel. Az a tény is, 
hogy a. B ibliában sok olyan dolgot találunk, 
nmit llUl elfogadn i nem tudunk, mert a jór,un 
"sszel és 11 te rmészettudomány megállapításá
val is <>Ilellkeznek, valamint az a sok ellent
mOlldás is, mcly benne kétségtelenül találha!ó, 
azt bizonyít ju, hogy a. Bibliát emoc-rek írtak, 
ki knek tudomÍlnyos míivcltségiik és természet
ludomá ll v i ismeretük abban 1\ korban a mai
hoz kÓJ)~st még DnI:.'J'Oll fogyatékos volt. S 
mivel a Bi blia emberi mii, minden szava nel~ 
csalhatatlan. Még csak a zt :;c lehet mondaOl, 
hogy ti magn nemében %'Yctlcn. J:l~sonló tár
gyú könyv nem cgy van még 1~ ,,!lagon, Az~ 
a zonba n állíthtltjuk, hogy minden h3S0~ lo 
tárgyú könyvnél értékesebb, mert II vaUM
er kölcsi eszmék és gondolntok legszebb és leg
gUZ(klgllbb gyüjtemény~. ~elyesen érteI01e~\'e 
hitünket erosíti 6s erkolcstleg emel anny~, 

• k" ~" ezen :1 nla-tlD1enyire egyetlen mas ' onyv "" 
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gon. Amint I..incol ll Abruhtim mondÍl: "a Bi h
lia a vilag legértékesebb könyvc." 

Xem is könyv, hanem könyvek gyüjtc
menyí', melyeket küJöIlOOZó korokban külön
böző emberí'k írtak és csak késöbb foglalták lIZ 
('~észet egy kötetbe. SQt Imi már azt is bizto
~<ln tudjuk. hogy még <lzok II könyvek se !lzár
maziak mind egy írótól, melyek egy név alatt 
,'annak feltüntetve. A sok ellentmondásnak 
lléldttul. mely a ~lózes nevét viselő öt köny'·· 
ben ialálható és amely ellcnt mondásoknak 
megfejtése vagy kimagyarázása II tcológusok
uak és II papoknak olyan sok fejtörést okozott, 
egyszerti magyarázata :l7" hogy uzokat a köny
veket nem egy ember, nem mind Mó;:es írta; 
esuk nz ő neve alatt jelentették meg azokat. 
l1ég szembci)tlőbb :IZ cllentmomlilS l~zsaiás 
prófétil könyvében. Itt egy nugy anakroniz
mussal 1;.1lálkozunk. Az B7.saiás p róféta neve 
alah megjelcnt könyv milSodik része olva n 
('~eménycket tárgyal, melyek E7..saiás haiála 
u~án :;'Z1íz e~z!endöv('1 tÖI"Il!n!ck. BO~'yan lehet
seges ezt Ugy, hogy ez! valaki más írta és a 
kor szokas.'l Ezerint Ez~iás ne,'(' alatt jelen
Mtc meg, hogy irásának igy nagyobb meg-
becí'ül&:t szerezzen. '" 

Honnan tudjuk e7Á'kel' A biblia-kritika 

SlbJi" 

" 
eredménye tanítja. A biblia-kritika a biblia
magyará7,nt tudományos módszere. Ott ahol 
a Bibliát minden betüjében csalhatatl;nnak 
tartják, ilyen magyarÍLzatról természetesen 
I!zÓ se lehel. A Bibliu IDllgyurázata ott egy~ze
niell c:;.ak abból áll, hogy az egyház dogmái 
s7..á mll r!l keresnek benne magyarázniot. Ehll<'z 
llzonban közönséges hala ndó - szerintük __ 
nem ért. A BibJjút. melyel lsten SUb'1l.Ut, csak il 
C&1lhatallan anyaszentegyház tudja helyesen 
mugyanízn i. Ezért vette ki az egyhitz aBibliát 
a hivek kezébül. 

A reformáció a lelkiismercli sUlbad~ág 
sÜI·getésévd jöt!. A Bibliút a hívek kezébe 
adtu, merl azt tllrlolln, hogy hitének igazsá
gúról mindell embernek lllagunak kell II Biblia 
tanítása ulnpjtm meggyöződnie. A r('formáció 
1\z egyluiz csaJlwtatlaoslÍgába vetett hitel (.]
ejtette, helyébe a Biblia esalha!aUunsiigába 
vetett hitet úllította iii velo így az igazsúgot 
kereső emlx:rek ]('lkiismel'etél, melynek sz.a 
blldságáért nz egyllllzznl szemben eredetileg 
síkra szállt, m('gkötötte. 

A Bi blin tekintélyét akartak emelni, ami
kor azt CS1.dhatatlaooak mondották s éppen 
llZ ellenkewjét érték el vel('. A gondolkozó em
berek n benne elöfordl,lló tévetlh3ekct tb e1l('nt· 
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mOlldlÍ~oknt Iwmar nwglílllúk II miv<'l M'nkul 
l ~ h.'l11Ü1 li7.lírmu1.oknnk hinni Jlem ludhik. hi
Lllrnutlnnok kC1.dlck lenni a ... cgÓgZ Bibliúvu l 
"Ilemben. 

1\ gondolkodó em l)Cl-ek kÖ1.ötl a biznlmat 
ég lj. meglJccHiiléat. 11 Biblia irúnt II bihJitl.
magyHI'l!"'lIt nu k ópp a ... n. móds1.ere illlítot~a 
helyre, mel ytől ullllttk tckllllélyél és II vnlluf:l 
l-zeut él-dekét rólwuék. A bibJinmllgyl.lrÍli'JI l 
1udomúnyos mÓds1.cm aBibliút, e ... t 11 végle
leniii értékes irodalmi m(ívct éJvczhctővé, érl
hetövú é8 hnsznúlhntóvú tette uzok s1ii múm iH, 
ukik lsten adtt! jÓ1..an cszii kel a V/lIIÚ8 i~,.11"'síl.
gainak keI"Cliélie közben is hllszlllll ni akm·jílk. 

S miben illI IlZ II tudomíUlY08 módszel', 
nwly !l Biblia lckintélyét II gondolkozó éllll}('· 
J"ek kö ... ött is hclyrcúllitoUu, sőt végteleniiI 
lIlegnöw>lh:lt Nf'1Il előre Illcgílll1q)itotl dogmúk
IlO'" kel'eg /I Bibliában igu1.olíu, t, vugy nl/lgyll
nI1.mot, hanelll elfogulatlanu l k(lI1!si nlmuk ér
tí'lmét ég jelentését, bánni legyen il! IlZ I.' red
Illény. Nem nkllr bcle.magyul·áwi S<'Illlllil, hu
n('1II vllló értelmét ukarjn kivenni. ~~bhöl II 
(-éIból II Hiblin minden ('gyl'!> könyvét külö,l 
ílldomímY08 vizsgiíllll hírgyítvú. teiizi: törté· 
nelmi hilell'!>ségiiket kutl\tjll és megílllllpítj!\ 
u1.oknl ti fOl"rlíRmunkúknt, melyeket 111. f'/!yt>H 

nibll. " 
lI"Ók 11l1l'Zlllíltuk. ViZl>gliltll !{u'gyiIVú teszi az 
egyes könyvek hitelcg~gét, keletkedltlének ide
jét, 11 ko,. s ... ellemét, melyben II könyv írójlL 
éU, mel·t Cl'. ad magyllrlí.:r.ulot sok mjndenre, 
lIInil különben nem tudn(ulk megérten i. 

A hivatnlos cgy lu],.. II Uiblin tudomúnyol! 
1Illlgyunh.uttltól ösi dogmÍlil féltette éK e ... ért 
1-z('m hcfordul t vdQ s mlivelőit hitutlcn~égg(·l 

viadoltu. A ... kéliJéglcleniil lóny, hogya Bibliu 
ludom(IIIYos magyarú:-:Iltilllnk fl re.dményeként 
mcgdlilt és hilelél vCKzíleUe iiok olyn n dogmn, 
melYi!l :17. egyház c81llhlltnUunnnk mondott éa 
ll ... iidvÖ&lég fcltételeként {lllítoU hivei elfi. 
K!ír volnn n ... onbl.l n nm e fell'll lIo)liínkodni. 
A ti Fl ... túnliitús M)hll~' huj, IL vnll/íKbUlI is IUIS1.
liO" dolog. CSllk ll ... dől Ill e,!:". nmi nem igm~, az 
iKn ... ~J;" millllíg minden kiil'iilményck kö ... ött. 
megnil. Kinek jutna c!lzóho 1:H:ldiwl ma nfrlett. 
késcn 'glli, hogy ncm PlolernélUlOuk, hunrm 
KOI)Crnikusnnk volt igu1.!i, mcrt nem 11 Nup 
rOl"og il I,'öld körül, Il/lIlcm Utegfonlítvn. Ko
pCl"IIikllld 111. egyhnz ullllnkidc~~1I ki.~I!k.?,,l.~Il. 
mett elmélete uz ('gyluíz dogmui1bu Utk01.ott 
és kétséget. ébt'csdett IL jilJn~r hív('~~n az
irliut, hogy vlljjon JÓ7./j:U~ Imk.én~ IIJhthnttl..1 
mcg II Napot az Ób"tll. A ... igít1.i11tg Ilwnbun tH: 

!Ílok ellenére is igu7.8iíg murudt. HlI II tények 
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~gy dogm1it mcgdőntötlek, ez azt jelenti, hogy 
;I dogm'l téves volt. Onmaga ellen \'ét lis kelt 
biz.'Ilmatlanságot az egyház akkor, amikor a 
lényekkel és u termés zet törvényével ellenkező 
dogmák f~:-nntartásH érdekében tesz crőfcsú· 
tésekel. 

Hitünk szerint !('hút II Biblia II világ leg· 
értékesebb könyve. Mint mindC'n má~ iroda lm i 
h:rmék, a Biblia is tudományos vizsgálatunk 
túrgya. 'l'udományos vizsgálatUJlk eredménye· 
ként tudtuk meg, hogya benne összefoglalt 
könyveket kiilőnbözö korokban más és mil li 
embel·ek íl·ták. Az írókut azonban Isten lelke 
inspinílli.l, mint ahob'Y ma is mindenki, aki 
valami értékesct, halhntaUant alkot, I s tentül 
veszi az ihlett'St. Ez nzollban ,' ilágé.·t !sc 

azt jelC'nti, mintha lsten Szós1,crint diktí.lta 
volna az egyes íróknak tollba 1\ BibliáL Még 
csak gondolni sc szabad arra, mintha azok a 
tévedések és ellentmondások, melyek II Bibliá· 
han kétségtelenül találhatók, I stentóI származ· 
tnk volna. A Bibliát iti emberek írták s igy 
('1,cn is, millt minden emberi müvön, mutatko· 
7.ik a gynrlóság jegye: minden szava nem elml· 
b~tatlan . .Még azt sc várhatjuk, hogy nz él(' t 
mmd('n t'SCtérC' megfclclö úimutatást adjon. 
Hisz('1\ az l>lel nm olyHn csetek elé állít, umi· 

, 
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" 
lY.('Dckrő l II Biblia íróinuk esaknem két, vagy 
hnrornezer esztendővel ezelőtt fogalmuk se~ 
lehetett. 

Ez II hit, melyet a józ.'lO ész {>f:I a tudomá
nyos ku~.altls eredmé.nye tilffiaszl alá megdönt
hetetlenul, semmivel scm szallítja alább 11. Bib
lia értékét. Nincs senki, aki ezt a könyvet job
ban megbcesülné, mint mi. Az isteni kijelentés 
legértékesebb könyvének tartjuk annak elle
nérc is, hogy azok, akik útján a kijelentés tŐl'
!ént, emberek voltak él; természettudományos 
ifimeretük a miénkbez képest fogyatékos voll. 
Olyan szép és értékes valláserkölcsi tanításo
kat, mint a Bibliában, sehol, egyetlen más 
könyvben scm találunk. A világ legszebb és 
leg igazabb vallásának szent könyve. Minöen 
más könyvnél többre becsüljük, minden más 
könyvnél jobbnn szeretjük. 


