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A következő lapok szerzője szives készséggel 
írja e néhány sort előszó gyanánt műve magyar for
dításához. Czélja az volt, kimutatni ama viszonyt, 
melyben Krisztus és az írás állanak egymáshoz, s 
feltüntetni amaz eleven egybefüggést, mely van az 
isteni Könyv s azon isteni Személy között, a kiről 
tanúbizonyságot tesz ; \azpn, egybefüggést, mely a 
mint tárgylagosan megvan, viszont megvalósúl a 
legegyszerűbb hívőnek -tapasztalásában. E lapoknak 
egyetlen egy a czélja : ,o<k vezetni 'az embert magá
hoz a forráshoz: -a. Könyvhez \és az'» Üdvezítőhez, a 
kik mindenkihezyliocsátattak. A szerző egy részről a 
legmélyebb hálárC. van : kötelezve, azon nagy, tág
körű elterjedésért, ihelynek könyve Nagy-Brittanniá- 
ban és gyarmataiban örvendhetett, s a melyben mű
vének dán és német fordítása is részesült; hálát 
különösen azon áldásért, mely könyvén nyugodott 
úgy a keresők gyámolításában, mint a hívők megerő
sítésében ; másrészről nem kisebb örömmel üdvözli 
annak magyar fordítását s a Legforróbban óhajtja, 
vajha szerencsés lenne szives és komoly olvasókra 
találhatni. Mert ámbár a magyar nem tulajdonképeni 
anyanyelve ugyan a szerzőnek, de igen is nemzeti 
nyelve az ő szülőföldének s gyermekkori hazájának,
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mely a legszentebb s leggyengédebb kötelékek által 
mindvégig drága marad szivének. A mig él, meleg 
szeretettel, bálás visszaemlékezéssel s minden áldás
nak kívánásával kell gondolnia azon szép hazára, a 
hol egy hű lelkű, szerető édes atya tanítá az írá
sok ismeretére, s a hol első gyermekkorában találta 
meg azon Urat, a kiről Mózes és a próféták tesznek 
bizonyságot. Az élet-tapasztalás tehát, mely e lapok
nak gyökere, Magyarországból ered, s mily nagy 
hálára lesz a szerző kötelezve, ha gyenge szavainak 
sikerülni fog csak némileg is gyámolítást nyújtani 
a kutató értelem irányzására s az igazság-kereső 
szívnek odavezetésére Ahhoz, ki e világ világossága, 
a bűnösök Megváltója, s egyedüli forrása a s z ív  bé
kéjének s a szentségnek, és azon páratlan Könyv
hez, melynek 0 a központja, azon Könyvhez, mely 
ép oly isteni és mennyei, mint a mily emberi, álta
lános és magában foglalója mindazon vezetésnek és 
vigasztalásnak, melyek földi vándorlásunkon oly
annyira szükségesek. Kedves magyar olvasóm, légy 
bárki, akár a keresztyén templomban, akár a zsina
gógában, akár még hajlék nélkül lévő, fogadd szíve
sen e bizonyságtételt a mely mély meggyőződésből 
s tesvéri szeretetből származik.

London, 1878. November 1.

S a p h i r  A d o l f .
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„Oh bár oly bölcsek volnánk . . . .  s ne szo
rítkoznánk csupán kedvencz fejezeteinkre, hanem 
vitorláznánk ki az írásnak szabad, fenséges, meg
mérhetetlen oczeánjára !“ így kiált fel az előttünk 
fekvő könyvecske szerzője s tengeri térképet rajzol 
elénk, biztos utazási vonalakkal, boldog szigetekkel, 
csendes kikötőkkel, magas fölpillantásokkal. A Biblia 
minden ismerője hálás örömmel fogja követni az 
avatott vezetőt, az elidegenültre pedig, úgy vélem, 
elutasíthatatlan benyomást kell gyakorolnia azon 
segítségnek, mely az Isten Igéjének gazdagsága, 
egysége, ereje és dicsősége felől itt nyujtátik.

A mi népünknek, melynek régibb nemzedéke 
még az énekes könyv és a káté népe, utódai pedig 
kételyek által ostromol tatnak, a Bibliában ismét 
e r ő s s é  kell lennie. Bármily kérdéseket vessen is 
föl a jelenkor, — az ember nem egyedül kenyérből 
él, nem is puszta formákból és alkotmányokból, ha
nem minden Igéből, mely Istennek szájából ered. Az, 
a kiben az Ige testté vált, a mi korunk szabadon- 
czainak is azt mondja: „ti tévelyégték, mert nem 
tudjátok sem az írást, sem az Istennek erejét.“ 
Máté 22. 29.
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Adja Isten, hogy a jelen mű, egy a német 
theologiában épen úgy, mint az angol Biblia-gya
korlatban egyaránt jártas férfiúnak munkája, ügyes 
tolinak fordításában, terjedjen el mennél szélesebb 
körben, s teremjen mennél bővebb áldást Isten Igé
jének dicsőségére s az ő országának épülésére.

Berlin, 1877. Márczius 12.

K ö g e l  R u d o l f , 
a theologia doktora.
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A könyv és a személy.

II. FEJEZET.

JÓ?us és az írás.
1. Az ő tanítása általában.
2. Tanítványainak szűkebb körében.
3. Hogyan használja Krisztus az írást a maga számára gyötrődé

sében s imádságában. Hogyan használja Krisztus az írást dicsőségében.

III. FEJEZET.

Az apostolok bizonyságtétele.

IV. FEJEZET.

Öt jellemző tulajdonság, mint a Biblia isteni eredetének 
tanúságai.

1. A fenséges tan.
2. A próféczia.
3. A könyvnek különszerü állása.
4 . A Biblia csodálatos fenmaradása. A Biblia katholicitása.
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vili

v. FEJEZET.

Israel Messiása. Az élő s az írott Ige. 

VI. FEJEZET.

Az írás és a Szentlélek.

Vn. FEJEZET.

Néhány gyakorlati megjegyzés, különös tekintettel a mai 
korra.
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Krisztus és az írás.

I. F E J E Z E T .
A Könyv és a Személy.

„A Könyvnek göngyölegében Írva van felő
lem.“ Luther Márton azt kérdezi: „Micsoda Könyv 
és micsoda személy?“ „Könyv csupán csak egy van 
— hangzik aztán válasza — az írás ; és személy 
csupán csak egy — a Jézus Krisztus.“

Lényeges és eleven összefüggés van Istennek 
amaz örök Igéje között, ki az idők teljességében 
testté lön és mi közöttünk lakozék, s kijelenté az 
Atyát és üdvösséget, sőt örök életet hozott a bűnös 
embereknek: és azon megirt Ige között, mely tanú
bizonyságot tesz ő róla, az ő személyéről és mun
kájáról, az ő szenvedéseiről és dicsőségéről. Lehetet
len megértenünk az írás lényegét, ha nem úgy néz
zük azt, mint az Isten Fiára, az Izráel Messiására 
s az Isten népének Megváltójára vonatkozót; mert 
ezen ihletett följegyzésnek ő a magva és központja.

Itt él a könyv közöttünk, — régi bár de nem 
elavult; tiszteletre méltó, nagy korát tekintve; ha
talmas soha nem hervadó ifjúságánál és erejénél 
fogva. Dávid szavának visszhangja még egyre hallat-

K risztus és az írás.
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zethet. Mert Jézus Krisztus Mózesnek és a prófé
táknak betöltése. 0  nem a történelem Krisztusa, 
hanem egy külön történelemé, Izráel szent történetéé. 
Igaz, hogy ő a világnak világossága, ő az, a kit min
den népek várva vártak, ő az emberiség központja 
és élete ; azonban mindez a z o n  oknál fogva, mert 
ő Dávid fia, Ábrahám fia, mert az üdvösség a zsi
dóktól származik. Az elbeszélő Evangyeliom magas 
fensikhoz hasonlatos, de hogy oda feljuthassunk, nem 
mellőzhetjük azt az utat a Genesistől Malakiásig.

Ha Krisztus jellemének szépsége, s tudomá
nyának egyszerűsége és mélysége magához vonja az 
emberek szivét, azzal hizelegnek magoknak hogy 
Jézus az emberiség virága, hogy őt a történelem 
hozta elé, és benne dicsőült meg a természet. Azon
ban az üdvösség az IJrtól vagyon. Jézus fölötte áll 
mindeneknek, mert ő onnan felülről való. Ó az idők 
teljességében jelent meg, s az Izráelhez tartozik; az 
Ábrahámnak és Jákobnak és Izsáknak Istene a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Istene és Atyja. Ha Jézus 
az írásból idéz, ez nem csupán azt bizonyítja előt
tünk, hogy ő maga tekintélynek s igaznak ismerte 
el, hanem egyszersmind arról is tanúskodik, milyen 
szerves, eleven és szükségszerű összeköttetés áll fen 
Krisztus és az ő népe között; s ha van, a ki nem 
képes felfogni az ő életének czélját és küldetésének 
titkát, a ki halálában titokszerű rejtvényt lát, s a ki 
kétségben és homályban jár még ma is, midőn az 
egyház folytonosan arról tanúskodik, hogy ő odafen 
mi értünk él, s itt alant a földön mi bennünk: az
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semmiképen sem juthat más módon teljes és tiszta 
világossághoz, mint a melyen ahhoz utjokon az 
Emmaus felé haladó tanítványok jutottak. „Elkezd
vén Mózestől és minden prófétáktól fogva — a fel
támadt Jézus — magyarázza nékik mindenütt az 
írásokban az ő reá vonatkozókat.“ (Luk. 24. 27.)

ügy látszik, okoskodásunk körben forog, ha azt 
mondjuk: a Bibliát mi Krisztus végett kaptuk, Krisz
tust pedig kapjuk a Biblia által. Ez a nehézség azon
ban elenyészik, ha Jézus Krisztust egybefüggésben 
nézzük az Izráel népével, és Istennek az ő irányuk
ban követett eljárásával, a mint erről az írás emlé.- 
kezik; akkor azt látjuk: imé van egy nép ,  minden 
más néptől különböző, — a zsidók, — melyet Isten 
kiválasztott, hogy magát annak és az által kije
lentse ; van egy e m b e  r, minden más embertől külön
böző, a mennybéli Ur, Jézus a Dávid fia, Istennek 
Fia, Izráel Messiása és az Egyháznak feje; s van 
egy k ö n y v ,  minden más könyvtől különböző, mely 
azt beszéli el, mit cselekedett az Isten Izráellel, s 
a mely tetőpontját ott éri el kinyilatkozásában azon 
Megváltónak, a kinek kijövetelei eleitől sőt öröktől 
fogva valók. Az a nehézség elenyészik, ha másod
szor eszünkbe juttatjuk, hogy Istennek ugyanazon 
Lelke az, mely bennünket meggyőz úgy Krisztusnak 
felségéről, mint fenségéről az írásnak is.

Ennek következtében úgy találjuk, a mily mér
tékben vonzódnak az emberi szivek Jézus Krisztushoz, 
mint az egyedüli prófétához, paphoz és királyhoz, ugyan 
oly mértékben van keblök telve tisztelettel és szere

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



tettel az írás iránt. A reformáczió két elven alapúi: 
egyedül Krisztus, és Krisztus mindenek fö lö tt; egye
dül az írások s a Biblia minden emberi tekintély 
fölött.*) Luther, aggódó lelkiismerete számára békes
séget talált Jézusban, mint a kiben megigazulásunk 
van Isten előtt. S minthogy benne Jézus lett min
denné, azért fektetett oly nagy súlyt a Bibliára, a 
melyben Jézust megtalálta. Szive Jézuson csüggött, s 
épen ezen oknál fogva érzé, a mint magát kifejezte, 
hogy a Bibliával el van jegyezve.

Azért, még a Bibliánál is magasabban, nem 
az ember-ész, nem az Egyház, nem a keresztyén hi
dalom, hanem a Szent Lélek áll, mely Krisztust 
akképen jelenti ki a megírt Igében, hogy ez szá
munkra azzá lesz, a mi valóban is, Isten Igéje s a 
Vőlegény hangja.

Kideríteni az írásnak viszonyát Jézushoz, Izráel 
Messiásához s a világ Üdvözítőjéhez, és a Szent Lé
lekhez, kinek tiszte Krisztust dicsőíteni, ez lesz a 
következő lapok főtárgya. Először azt akarjuk vizs
gálni : Mit tartott és mit tanított Jézus az írásról, 
Mózes és a próféták iratairól.**)

*) A reformátorok nem fogták fel tisztán az írásnak 
históriai, zsidó, prófétai jellegét.

**) Az írás, melyet Jézus „Mózes és a Próféták“, a 
„a törvény és a próféták“, „Mózes és a próféták s a Zsol
tárok“ néven nevez, azon iratokat foglalja magában, me
lyek közönségesen az Ó-Testamentom kanonikus könyveinek 
hivatnak, s a melyek hitelessége felől semmi kétség sem 
volt Izráelben.
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II. F E J E Z E T .  

J é z u s  é s  a z  I r á  s.*)

1. Az ő t a n í t á s a  á l t a l á b a n .

Jézus a maga tanításában folyvást hivatkozik 
Mózes és a próféták írásaira. Az írásban elbeszélt 
történelemnek majdnem minden korszakát megérinti. 
Szól az ember teremtéséről, a házasság szerezteté- 
séről, Ábel haláláról, Noé napjairól, Sodorna elpusz
tulásáról, Ábrahám történetéről, Istennek megjelené
séről az égő csipkebokorban, a mannáról a pusztá
ban, az érczkigyóról, Dávid bolyongásáról, Salamon 
dicsőségéről, Ilyés és Elizeus prófétaságáról, Jónás 
jeléről, Zakariás vértanuságáról; szóval olyan ese
ményekről, melyek a zsidó följegyzések egész soro
zatát fölkarolják. S nem csupán az egyenes hivat

*) E könyvecske lapjain Mózes és a próféták iratai 
„írásnak“ neveztetnek, az evangélisták és apostolok iratai 
pedig főleg úgy vannak tekintve, mint az írás ihletett ma
gyarázata, s ihletett elbeszélése az írás beteljesülésének* 
Csak igen gyéren bocsátkoztam bele az úgynevezett Új- 
Testamentom sajátképeni jellemébe, isteni tekintélyébe, s 
azon kivaló állásába, melyet az Egyházban elfoglal. A két 
elbeszélés közti különbség nézetem szerint ebben áll : az 
egyik az Isten országának, a theokracziának könyve; a 
másik az Egyház könyve. Az evangyéliom, a kegyelem szö
vetsége Krisztusban, az élet útja: m i n d  a k e t t ő b e n  
ki van jelentve; egyikben megígérve, másikban betöltve.
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kozásokkal találkozunk: az írásra való vonatkozás 
majdnem számtalan; s a Krisztus beszédeinek min
den gondos olvasója, a ki az úgynevezett O-Testa- 
mentomot ismeri, bizonynyal meg lesz győződve a 
felől, hogy Jézus gyermekkorától fogva ismeré az 
írásokat; és hogy szive-lelke, képzelme, egész benső 
embere, telve volt az Írott Ige kincseivel.

Tekintsd csak Krisztust mikor a néppel érintke
zik általában, majd meg annak tanítóival, lelki ve
zetőivel. Akár tanítsa őket, akár vitatkozók velők: 
az Úr változatlanul akkép hivatkozik az írásra, mint 
azon tekintélyre, melynek nem lehet ellentmondani; 
mint csalhatatlan zsinórmértékre, s a melylyel szem
ben nincs fölebbezés. 0 az Írással megegyezőleg ta
nít; tanítása, cselekedetei, törekvése, élete, mind 
odairányulnak: betölteni azt a mi meg van Írva. 
Midőn bemegy Názáretben a zsinagógába, s minde

Mig azonban az egyikben a czél, a törvények, az ígéretek, 
első helyen az Isten országára vonatkoznak, addig a másik 
az Egyház javára és számára van adva, mint a melynek 
titkát feltárja. Az Isten országának könyve Izráelre vonat
kozik, de ép úgy múlt történetére, mint jövő dicsőségére. 
E könyv, még zsidó jellege daczára is, általános; mert az 
az alap, melyen Izráel nyugszik, Istennek oly czélja, mely 
minden népre kiterjed. Innen ered a Gennesisnek s a 
prófétai könyveknek általános jellege. Ugyanily módon, az 
Egyház könyve viszont, daczára annak hogy az egész vi
lágra kiterjeszkedik, mégis zsidó jellegű; mindig meg
tartja egybefüggését Izráellel, s mindig előre tekint ezen 
korszak befejezésére, a Pogányok idejére.

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



nek szemei ő rá vannak függesztve, Ezsaiás prófétai 
könyvét fogja, s ennek szavaiból (Ezsaiás 61.) jelenti 
ki nekik, az ő küldetésének czélját, hogy ő a bűnö
sök Megváltója. „Mint olvasod ?“ „Mi van a törvény
ben megírva?“ ezen szavakkal válaszol gyakran, a 
hozzá intézett kérdésekre. A városokat, melyek öt 
hallgatják, Tirusra, Sidonra meg Sodomára emlékez
teti. A farizeusoknak, a kik tőle csodát kivánnak 
látni, a Jónás jeléről beszél. János küldötteinek 
Ezsaiás próféta szavaival magyarázza meg a maga 
által tett cselekedeteket, s melyek azt bizonyítják, 
hogy ő az Ígért Messiás.

Azon zsidóknak, kik őt a pusztába követik, a 
mannáról szól; Nikodemusnak az ércz-kigyóról; gyak
ran kimutatja, hogy Mózes ő róla irt, és hogy Isten
nek egyedüli és teljesen elegendő üzenete az írás; 
mely semmi mentegetőzést sem hágy fen a hitet
lenségnek, melyet az sem tudna meggyőzni, ha előtte 
olyan jelenne meg, ki a halottak közül feltámadott. 
(Luk. 16.) A gyermekeknek magokviseletét, kik az 
ő dicséretét éneklik, a nyolczadik Zsoltár azon sza
vaival védelmezi: „A kicsinyeknek és a csecsemők
nek szája által erősítetted meg a te hatalmadat.“ Az ő 
isteni méltóságát Dávidnak azon lélek-ihlette szavaival 
bizonyítja: „Mondá az Úr az én Uramnak.“ Mikor a 
zsidók káromlással vádolják, hogy ő egyenlővé tette ma
gát Istennel : a 82-ik Zsoltárnak azon kifejezésével: „Is
tenek vagytok“, mutatja meg, hogy ő, a kit az Atya el
pecsételt, magasan fölöttük áll azoknak, a kikhez az 
Isten Igéje eljött; s állítását azzal erősíti meg, hogy a
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zsidókat arra emlékezteti, a mit azok mindnyájan kény
telenek helybenhagyni, hogy: az írás meg nem tör
hető. A láncznak minden szeme tökéletes ; egyetlen 
egyet sem lehet elvenni belölök, a minthogy az egyes 
is mind szilárd és elronthatatlan. Ha a maga megvet- 
tetéséről beszél, s az Izráel jövőjéről, úgy tekinti azt, 
mint a próféczia betöltését, a miről a 118. Zsoltárban 
szó van azon kőről, melyet az . épitők megvetettek, 
Dánielben meg azon kőről, mely az istenteleneket 
összemorzsolja. Mikor a sadduczeusokkal vitatkozik, 
Krisztus a feltámadást Istennek azon egyetlen kife
jezésével bizonyítja, melyet a Szent Lélek az Exodus 
könyvében tartott fen számunkra. S ezen alkalom
mal mutat rá a forrásra, melyből a tévedés fakad. 
Ha nem ismerjük Istennek hatalmát és az írást, — 
tévelygőnk. Ez a kettő együtt jár. Az írás betűjé
nek külső ismerete az Isten hatalmának benső meg
tapasztalása nélkül, mit sem használ; Isten hatal
mának lélekben való tapasztalását mindig az írásnak 
ismerete és megszeretése kiséri.

Ezen egyenes hivatkozásokat Mózesre és a pró
fétákra, mind a mellett hogy oly gyakoriak, oly ta
lálók, oly jelentékenyek és körülményesek, egybe- 
függésben kell vennünk az írás gondolataira és taní
tásaira irányuló azon rejtettebb vonatkozásokkal, 
melyekben Krisztus beszédei olyannyira bővelkednek. 
A hegyi beszédben, s azon beszédekben, melyek Já
nos evangyeliomában találhatók, a tanítványaival 
folytatott beszélgetéseiben, a példázatokban alig van 
egyetlenegy gondolat, mely némileg össze nem függne
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az írással. Krisztusnak minden gondolata s kifejezése 
a tanúbizonyságnak ama csodálatra méltó iskolájában 
formálódott, melyet Isten az ő választott népének 
nyújtott. S hogy csak egy-két példát idézzünk: 0 
magát Vőlegénynek hivja, s igy védelmezi tanítvá
nyai örvendezését, a kik nem bőjtölnek. Ez a „Vő
legény“ szó, az egész írásnak kivonata. A 45-dik 
Zsoltár, Salamon Enekek-éneke, Jerémiás 3., Ho- 
seas 2., stb. ezen egy névbe vannak mind belefog
lalva. Hasonlóképen jellemző az is, mikor Jézus magá
nak „az Ember Fia“ nevet adja. (Ezekiel. Dániel. 
8. Zsolt.)

Ha Jézus kifejezései irásszerű értelemben és 
hangban lesznek vala felfogva, úgy a Socinianismus 
egyetlenegy pillanatra sem tarthatta volna fen alap
ját ; és ezen eretnekség megczáfolásának nem kellett 
volna oly kevés, elszigetelt szöveg idézésére szorít
koznia. Mikor Jézus azt mondja : „Ha valaki szom- 
júhozik, jöjjön én hozzám és igyék.“ (Ján. 7., 37.) 
akkor Jeremiás 2., 13-ra hivatkozik, a hol Jehova 
„élő kútforrás“-nak mondja magát; s Krisztusnak 
ezen egyetlen szava őt vagy Úr Istennek, vagy ká
romlónak bizonyítja. Mikor Jézus azt mondja magá
ró l: ő a Világosság, ő az Elet, akkor úgy szól mint 
Jehova: (36. Zsolt. 10.), a kinél vagyon az életnek 
kútfeje és a kinek világossága által látunk világos
ságot. Azon szavai: „A te bűneid megbocsátattak 
néked“, hasonlók Jehova szavaihoz : (Ezsaiás 43. 25.) 
„Én vagyok, én vagyok, ki eltörlöm a te álnoksá
gaidat.“ Mikor a zsidók azt kérdezik Jézustól, ki

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



csoda ö, azzal válaszol: (Ján. 8. 25.) „A z, a mit 
kezdettől fogva mondok tinéktek;“ a mint Jehova 
mondá Ezsaiásnál: (52. 6.) „Annakokáért megesméri 
az én népem az én nevemet a napon ezért, hogy én 
magam, a ki szólok vala, imé jelen vagyok.“ Külö
nösen János evangyéliomálban feltűnő, mily gyakran 
mondja Jézus magáról: „Én“, „Én vagyok az.“ „Én 
vagyok“, Istennek neve Mózes és a próféták Írásai
ban ; nem különben azon kifejezése i s : „Bizony 
bizony, mondom néktek“ az Ezsaiás 65. 16. versben 
tett ígéretre vonatkozik.

így Jézus folyvást az írást idézi, s folyvást 
annak teljességéből és szellemében beszél. S mikor 
a főpap ama végső, elhatározó kérdést intézi hozzá: 
„Az élő Istenre kényszerttlek tégedet, hogy mondd 
meg nékünk, ha te vagy-é ama Krisztus, az Isten
nek F ia?“ Jézus azt feleli: „Te mondád. Sőt annak 
felette mondom néktek: Ez idő után meglátjátok az 
embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbja fe
lől, és eljőni az égnek felhőiben.“ (Máté 26. 64.) 
Jézusnak ezen bizonyságtétele a próféczia szava 
(110. Zsolt. 7. 13— 14.) Ha az írást idézi, a ma
gáéból szól; maga jelenti ki önn agát. Az élő Isten 
előtt, az ő mennyei Atyja s az Izrael Islene előtt, s 
a főpap előtt, a ki az ő népének képviselője, a maga 
személyét és jövőjét illetőleg, azon írásnak szavait 
idézi, mely meg nem törhető, mert ő vele van egy
bekötve elválaszthatatlanúl. Imé lásd, hogyan idézi- 
Krisztus az írást barát és ellenség, farizeusok és 
sadduczeusok, tanítványok és nép előtt, templom

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



bán úgy, mint a pusztában, a názáreti első naptól 
kezdve, mind egész életének végéig.*)

Azonban nézzük Jézust, hogyan idézi az írást

2. T a n í t v á n y a i n a k  s z ű k e b b  k ö r é b e n .

Itt úgy látjuk őt, mintha családja ölén volna. 
Tanítványait a világból választotta ki, hogy kisérői, 
tanúbizonyságai legyenek. 0 szereti őket, s nekik, a 
mennyire csak elhordozhatják, ki akarja jelenteni 
minden gondolatát. Itt bizvást reméljük, hogy be 
lehet pillantanunk az ő igazi és legbensőbb felfo
gásába, mely szerint az írást tekintette; s itt is 
ugyanazon feltétlen tiszteletet találjuk a megirt Ige 
iránt, s ugyan azon hitet annak tekintélyében, ha
talmában és áldó voltában. Mikor a tanítványok azt 
kérdezik tőle k ü l ö n ,  miért szól a sokaságnak pél
dabeszédekben? Azzal felel, hogy Ezsaiás prófétából

*) Még számos egyéb hivatkozást is idézhetnénk, pél
dául Krisztus kétszer is magyarázza Hoseás azon szavait : 
„Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.“ (Máté 9., 13. és 
12., 7) a mi azt mutatja, hogy az Úr e szavakat választá 
mintegy jelszó vagy vezér-elv gyanánt. Mikor arról szól, 
milyen nagy áldás ered az Isten Fiában vetett hitből, a 
nélkül hogy valami külön mondásra hivatkoznék, több pró
fétai fontos kifejezést foglal egybe s felkiált : „A ki én 
bennem hiszen, mint az írás mondotta, élő viznek folyamai 
folynak annak hasából.“ (Ján. 7., 38.) (Vesd össze: Ezsaiás 
55. 1. Joel 3. 18. Zakariás 14. 8. Ezekiel 47.) Az ilyen 
kifejezés mindig nagyon jellemző, mert azt mutatja, mennyire 
telve volt Jézus szive mindig az írással.
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idéz (És. 6, 9) és a prófétákra s az igazakra em
lékeztet általában, a kik hallani és látni kívánták 
azt, a mi most tanítványai számára van fentartva 
áldás gyanánt. Hasonlóképen akkor is, midőn Jézus 
ott ült az Olajfák hegyén, az ő tanítványai hozzá- 
járulának k ü l ö n ,  s a világnak végéről kérdezősköd
tek; az Ur a maga válaszában az írást erősíti meg. 
Itt prófétaképen szól s ezen profécziájában azt mondja 
tanítványainak, a mi Dániel próféta által monda
tott.*) Nemkülönben Joelnek idevágó fejezetére is 
hivatkozik s a világ történetére nézve Noé napjait 
úgy tekinti, mint a jövőre szóló profécziát.

Kiváltképen földi életének utolsó szakaszában, 
mikor szenvedéseiről kezd már szólni tanítványainak, 
akkor tűnik ki főleg, mennyire elméjében hordozza 
mindazt, a mi ő felőle megiratott, s hogy folyvást 
azt tartja szemei előtt, hogy beteljesüljön, mit a pró
féták mondottak. Tanítványai nem voltak képesek 
fölfogni a keresztnek titk á t; hajlandók sem hozzá 
szoktatni magokat a megaláztatás, a szenvedés, a 
halál gondolatához. Jézus azonban az írásra fordítja 
figyelmöket. „Jézus pedig, mikor maga mellé vette 
a tizenkét tanítványt, mondá nékik: Iliié fölme
gyünk Jerusálembe és minden beteljesül, a mi meg
iratott a próféták által az embernek Fia felől. Mert 
a pogányoknak kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és

*) Dániel a zsidóknál az úgynevezett hagiographák 
közé van sorozva; Jézus azonbau úgy idézi mint prófétát. 
Ezen egyetlen „próféta“ név fontosságát, az újabb kritika 
jegyezte meg különösebben.
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gyalázattal illettetik, és megpökdöstetik. És miután 
megostorozzák, megölik őt, de harmadnapon feltá
mad.“ (Luk. 18, 31—33.) Nagy kívánsággal kívánta 
tanítványaival együtt költeni el a húsvéti bárányt, 
s ezen utolsó ünnepélyes cselekedettel tanítványai 
körében, ezzel erősíté meg az Exodus följegyzését, 
úgy históriai igazságában, mint proféeziai jelentősé
gében. És itt is újra arra hivatkozik, a mi elárul- 
tatása felől előre megmondatott (Máté 26, 21—23. 
Zsolt. 41, 10) s hozzá teszi: Az embernek Fia el
megyen, a mint meg van Írva felőle. Hogy továbbá 
a bűnösök közé számláltatok, az is megint egy má
sik előre megmondott vonása azon szenvedéseknek, 
melyekről a mester az ő apostolainak szólott. (Luk. 
22, 37.)

Mikor a vitézek eljönnek, hogy megfogják : méltó 
megütközéssel és nyugodt maga-védelmezéssel azt 
kérdi tőlük: „Mint egy latorra, úgy jöttetek fegy
verekkel és botokkal engem megfogni ?“ De hozzá 
teszi: „Mindez pedig lett, hogy beteljesüljenek a 
próféták Írásai.“ S mikor Péter kivonja szablyáját 
Ura védelmezésére, mily jellemző az Üdvözítő fel
szólalása ! „Avagy gondolod-e, miképen nem kérhet
ném most az én Atyámat, hogy állítson ide mellém 
többet tizenkét sereg angyaloknál? De mi módon 
telnének be az írások, hogy így kell meglennie? 
(Luk. 26, 53—54.) Az Ur legbensőbb tanácsának 
és akaratának az írás a legtökéletesebb és megváltoz
tathatatlan kijelentése, s annak Jézus, ezen igaz és
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hű szolga, ezen engedelmes Fiú, örömmel és feltét
lenül alá veti magát teljesen.

Ha a zsidók minden ok nélkül gyűlölik, csak 
az teljesül be a mi megiratott: „Az embernek Fia 
elmegyen, a mint megiratott felőle.“ „Ami  megira
tott, annak be kell teljesülni bennem.“ Judás, a ki 
vele együtt eszik, elárulja, és az írás beteljesült. 
Minden tanítványa, előre látja, el fogja őt hagyni, 
hiszen megiratott: „Megverem a pásztort és elszé- 
lednek a nyájnak juhai.“

És feltámadása után, mikor megjelent, nem a 
világnak, hanem tanítványainak, mily meglepők az 
írásra való hivatkozásai! A huszonkettedik zsoltár 
szavaival megegyezőleg, most atyjafiairól, testvéreiről 
beszél. (Ján. 20, 17. Zsolt. 22, 22.) Mikor a tanít
ványokhoz csatlakozik az Emmausba vivő utón, min
den kétségüket és homályukat eloszlathatná azzal, ha 
megmondaná nekik, hogy ő, az Űr áll előttük. Az az 
egyetlen szó; „íme én vagyok!“ bátorsággal, öröm
mel töltené el őket. 0 azonban e helyett idegen ma
rad előttük. Mindenki, a ki csak hitt Mózesnek és a 
prófétáknak, fel lett volna jogosítva azt mondani ne
kik: „Oh balgatagok és restszivűek mindazoknak el- 
hivésére, a miket a próféták szóltak!“ És elkezdvén 
Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza 
vala nékik mindenütt az írásokban az ő rá vonatko
zókat. így vezette be őket Istennek csalhatatlan Igé
jébe, mely feltárja előttünk amaz isteni elhatározást 
Krisztus szenvedései s bekövetkező megdicsőülése 
felől, hogy az ő hitök megnyugovást találjon azon
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bizonyságtételben, melyet Isten megirt Igéje tesz. S 
a feltámadása után következő negyven napon, az Úr 
az ő tanítványainak „az Isten országára tartozó dol
gokról“ beszél (Ap. Csel. 1, 3), kimutatván, „bogy 
be kell teljesedniük mindazoknak, a mik megirattak 
a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban 
én felőlem. (Luk. 24, 44—48.) Jézus megnyitá az ő 
értelműket, bogy megértsenek, — mit? Valami uj 
kijelentést? Valami fölleplezést a láthatatlan túlvi
lágról ? Valami titkos, esoterikus tanítást ? — nem, 
hanem bogy értsék az írásokat, Mózest és a prófé
tákat. Van e szükség még egyéb bizonyságra ? Mily 
tökéleteseknek, mily becseseknek, Krisztussal, úgy az 
ő jövendő dicsőségével mint befejezett munkájával, 
mily teljeseknek kell lenniök a zsidó írásoknak!

Jézus tanítványa, olvasd ezen írásokat, ha kí
vánkozol megismerni őt, s ha szivet óhajtasz, égőt, 
lángolót ő iránta szeretetben és tiszteletben.

3. H o g y a n  h a s z n á l j a  K r i s z t u s  az Í r á s t ,  
a m a g a  s z á m á r a  g y ö t r ő d é s é b e n  s i m á d 

s á g á b a n .
Előbb künn voltunk a tornáczban s ott láttuk 

Krisztust a nép, a farizeusok és sadduczeusok között; 
azután a csarnokba léptünk, s néztük Krisztust tanít
ványai közt. Most a szentek-szentélyébe akarunk be
hatolni — Krisztusnak tulajdon belső életébe. Eddig 
is láttuk, hogy neki csakugyan az írás volt gyönyö
rűsége, gondja, eledele. „A szívnek teljességéből szól 
a száj.“

Krisztus és az írás.

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



Ha azt olvassuk, hogy „Jézus pedig gyarapo
dik vala a bölcseséghen, testének állapotában és 
Isten s emberek előtti kedvességben“, ebből nyilván 
látszik, hogy az Üdvözítő, a ki épen úgy igazi em
ber, valamint örökkévaló Ige, e tekintetben mint nő
től született, alá volt vetve a törvénynek ; hogy tes
tében, lelkében, szellemében, volt növekedés, fejlő
dés. előremenetel. Nem csupán a testi, hanem értelmi 
és erkölcsi fejlődésről is tétetik említés ; s ennek meg
értése nem lehetetlen, a mellett hogy szilárdan vall
juk jellemének büntelenségét. Az Úr hozzánk min
denben hasonlóvá lett, az egy bűnnek kivételével. 0 
embernek Fia volt, és az igaz izraelita. Semmi két
ség, hogy az írásokban Mária oktatta, kinek, a mint 
magasztaló énekéből tudjuk, oly mély belátása volt az 
Isten Igéjébe; és oktatta József is, ki igaz ember 
vala és feddhetetlenül járt az Urnák törvényében. A 
törvényt és a prófétákat e csodálatra méltó családi 
körben József és Mária képviselték, s igy a gyermek 
Jézus, Istennek parancsolata szerint, oktatást nyert 
az írásban. Mindekkorig nem volt az írásnak egyetlen 
olyan olvasója se, ki azt közvetlenül értette volna s 
a kinek szivében annak minden egyes szava tökéletes 
visszhangra találjon. S mikor Jézus prédikálni kez
dett s isteni küldetését kifejtette, szavai és tettei, 
valamint egész modora és magaviseleté olyan szivből 
eredtek, mely Isten Igéjét zárta magába, olyan sziv
ből, mely a maga szellemi életét teljesen és tökélete
sen azonosította az írással.

Van a ki azt állítja, Krisztus csupán az általá-
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nosan elfogadott szempont szerint alkalmazkodik az írás 
tekintélyéhez. Kövessük őt a magányba. Nézzük a pusz
tában. Itt nincsenek jelen farizeusok a kiket meg kell 
czáfolni; nincs zsidó nép jelen, a kit meg kell győzni. 
Az Úr egyedül van, megkísértve e világ fejedelmétől. 
Mivel vivja ki Jézus a diadalt ? Milyen fegyvert 
használ e tusában a sátán ellen ? Melyik az a vilá
gosság, mely e sötétségbe béragyog, mi az ő lábainak 
szövétneke ? Azt mondja: „Meg van Írva“. Nem 
hivatkozik a lelkiismeretre ; nem emlegeti saját érzel
meit ; nem hoz fel gondolatokat és véleményeket, ha
nem az Írott Igét. Háromszor hivatkozik az írásra, 
azon Igére, mely az Izraelnek a pusztában szerzett 
tapasztalatait tartalmazza s melyet a lélek tartott fen 
számunkra. Mintha csak azt akarná mondani: A meg
irt Ige a végső tekintély. Nem csupán a földön egye
dül, hanem a láthatatlan szellemvilágban is, s úgy az 
áldott angyalok, valamint a bukott démonok előtt 
egyaránt ismeretes, hogy Isten az Igében jelentette 
ki magát az ő népének. „Meg van Írva“, szól Krisz
tus a sátánhoz, és a sátán le van győzve.

„Meg van írva“, szól Krisztus önmagához is, 
életének ama legünnepélyesebb órájában, lelkének 
amaz elhatározó tusakodásában. 0 is próbára volt 
téve, s habár ez a megpróbáltatás ő vele szemben 
sohasem vált megkisértéssé, úgy a hogy a szót mi ért
jük, s bárha ő nem lehelte be a mérget, melytől tö
kéletes emberisége hozzáférhetetlenül megóvta: mind- 
azáltal ő is érzé a megpróbáltatás súlyát, terhét; igazi 
próba volt az, kínos, nehéz, nyomasztó. Ő „szenve-

2*
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dett.“ (Zsid. 2, 18) S mi volt szivének ép úgy erő
sítője, mint fegyvere ? Támasza ép ngy mint kardja? 
Diadal éneke ép ugy mint harczriadása ? — „Meg 
van Írva “ Tartsuk meg emlékezetünkben híven, 
milyen értéke van a megirt Igének a szellemvilág
ban, s mije volt az az áldott Jézus lelkének!

Nézzük Jézust a halála előtti utolsó estén. 
Kendkivül ünnepélyes pillanat az. Tanítványaihoz 
elmondá már „utolsó szavait“. Együtt költötte el 
velők a húsvéti bárányt. Eljött a pillanat, hogy 
szenvedései megkezdődjenek. Áttekinti a múltat s 
látja lélekben a jövendőt. Szemeit az égre veté s 
mennyei atyjához imádkozék. Gondolj csak Jézus 
imádságára, — Jézus imádságára e kiválólag ünne
pélyes órában. Es még az Atyához intézett ezen 
imádságban is, újra megint az írásról beszél. A 
veszedelem ama fiáról szólva, azt mondja: „hogy az 
írás beteljesüljön.“ így Krisztus az ő Atyjával való 
társalkodásában az írásról emlékezik meg, mint a 
magasságos Isten örök és csalhatatlan Igéjéről.*)

*) Jézus, ki tanítványaival a dicséneket éneklé 
(115—118 Zsolt.), imádságában azon Igére hivatkozik, a 
mely igazság. Kétségtelen, hogy itt az Ige első helyen Is
tennek azon kijelentésére vonatkozik, mely történt Krisz
tusban és Krisztus által, s csak közvetve az írásra. Azon
ban alig lehet kétkedni, hogy valamint Dávid és minden 
igazán ihletett izraelita tudta, hogy az „Isten Igéje“ kifejezés 
sokkal tágabb értelmű mint csupán az írás, s mégis hit
ték, vallották, hogy az írás Istennek Igéje, ugy itt az Üd
vözítő is az Istennek „élő Igéjére“ gondol, mely az ő né
pére bizatott. Az Igének feje igazság. (Zsolt. 119, 160.)
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És valamint élte egész folytában mindig az 
írásra támaszkodott, mint a mely az ö tulajdon tör
ténetét, s kiváltképen mind halálig való engedel
mességét tartalmazd, mint a Gethsemane kertében, 
s megújítva hivatkozik arra, szükség hogy a prófé
ták Írása beteljesüljön: úgy találjuk, hogy még akkor 
is, midőn a kereszten függött, az írás volt szivé
ben, lelkében ajkain. Az egyetlen bepillantás, melyet 
a három órafolyásig tartó sötétségben átküzdött vég- 
tusája titkába vethetünk, azon felkiáltásában van 
nyújtva: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet?“ A szent Lélek ezen szavakban veté 
előre az Üdvözítő szenvedéseinek árnyékát, Dávid 
által, ki typusa a szenvedő királynak, a megdicsői- 
tett „Elhagyottnak.“ A huszonkettedik Zsoltár most 
teljesült be. Az áldott Üdvözítő tudta, hogy ő most 
tölti be kimerítőleg Dávidnak typicus szenvedését s 
prófétai nyilatkozatát. Tudta, és Egyházának tud
tára akarta adni, h o g y  az í r á s  k ö z ö t t  és  a 
h a l á l t u s á j á t  v í v ó  s a j á t  s z i v e  k ö z ö t t  
o l y a n  egy b e f ü g g  és van,  a me l y  m é l y  és 
e l v á l a s z t h a t a t l a n .

Azután, tudván Jézus, hogy immár mindenek 
elvégeztettek, hogy az írás beteljesüljön, mondá: 
„Szomjuhozom.“ (Ján. 19, 28.) Még egy proféczia 
volt hátra, melynek be kelle teljesülnie: „az én ele
delem helyébe mérget adnak vala; és az én szom
júságomban engem eczettel itatnak vala.“ (69 Zsolt. 22.) 
S mikor ez is beteljesült, Jézus fölkiálta: „Elvégez
tetett.“ A keresztről hangzó utolsó megszólamlása,
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ajkainak végszava is, mit a világ hallott, az írás
ból merített szó vala: „A te kezeidbe ajánlom az 
én lelkemet.“ (Zsolt. 31. 6. Luk. 23, 46.)

4. H o g y a n  h a s z n á l j a  K r i s z t u s  az Í r á s t  
d i c s ő s é g é b e n .

Jézus, feltámadása után is, fejtegeté az írást. 
Azt az írást, melyet gyermekkorában tanult, melyet 
anyjának, Máriának ajkairól hallott, melyre a názá
reti zsinagógában figyelt s melyet olvasott és földi 
egész életén keresztül szívből szeretett, azt az írást 
még feltámadása után is elméjében tartotta. Ez 
is tanujele amaz áldott azonosságnak a feltámadt 
Üdvözítő és Jézus között, a kinek őt halála 
előtt ismerték. Ezen írásra még dicsőségében is rá 
emlékezik. Még bekövetkezendő' birodalmában is az 
írás beteljesülését várja. Mennyei trónusáról hét 
levelet külde a hét gyülekezetnek; ezek nyújtanak 
bepillantást magasztos és megdicsőült Üdvözítőnk 
szivébe. S még e levelekben is folytonosan az írásra 
hivatkozik. Szól az élet fájáról Istennek édenében; 
hivatkozik Izrael történetére a pusztában: beszél a 
mannáról, a Dávid kulcsáról, az igazi templomról, 
az uj Jerusalemről. „íme az ajtó előtt állok és zör
getek“ (Jel. 3,20), hangzik Jézus szava a menny
ből, épen úgy, a hogy az énekek énekében a vőle
gény megszólal. Krisztus utolsó mondásainak egyike 
a legkimerítőbb és határozottabb egybefoglalása Mó
zes és a próféták összes írásainak: „Én vagyok a 
Dávid gyökere és sarjadéka.“ (Jel. 22, 16.) Jézus,
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még dicsőségében, Istennek jobbján is megemléke
zik az írásokról, beteljesíti az írásokat, és előre 
tekint tökéletes megvalósulására Isten egész, teljes 
és változbatatlan tanácsának, a mint az a megirt 
Igében kijelentetett.

III. F E J E Z E T .

Az apostolok bizonyságtétele.

Eddigelé azt vizsgáltuk, hogyan tekinti Jézus 
az írásokat. Nézzük most az Evangyeliomokat, a 
Leveleket s a Jelenésekről irt könyvet s vizsgáljuk 
ezek viszonyát a zsidó írásokhoz.

És itt meg nem állhatom, hogy szomorkodá- 
somat és csodálkozásomat ne fejezzem ki a fölött, 
mily szemmel-láthatólag el vannak ma hanyagolva a 
zsidó írások. Meg lehet, hogy az „O-Testamentom“ 
kifejezésnek is van része ebben, mert a világ rende
sen azt képzeli, a mi ó, az egyszersmind elavult is. 
S pedig láttuk, hogy ezen írások tele vannak Krisz
tussal ; s ha csak azon egyetlen körülmény forogna 
is fen, hogy ezen irás volt az egyetlen, melyről 
tudjuk, hogy Jézus használta és szerette, már ez 
maga a legbecsesebbé tehetné szemeinkben. Krisz
tusnak kedvencz könyve! Krisztus egyetlen könyve! 
Az a könyv, melyet folyvást olvasott, folyvást idé
z e tt; társa és vezetője egész életén keresztül; gon
dolata, tárgya és vigasztalója szenvedéseiben s ke
resztjén ! Ha szereted Jézust, valóban e könyvet 
igazán szeretned és szorgalmasan olvasnod kellene.
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Azonban sok embernek az a nézete : mindazt 
a mi Jézusról szól, sokkal jobban leirtan, sokkal 
világosabban és teljesebban olvashatom az Uj-Testa- 
mentomban. Azt hiszem, hogy ez téves nézet s né
mileg babonasággal határos. Vedd az Evangyelio- 
mokat. Érthetők-e azok Mózes és a próféták nélkül ? 
Maga Máté legeslegelső verse is érthetetlen lenne: 
„Jézus Krisztus, Dávid fia, Ábrahám fia származá
sának könyve.“ Ki a Dávid? kicsoda Ábrahám? Mit 
jelentsen ez a leszármaztatás? S pedig a legáldot- 
tabb jelentőségű, mihelyt tudjuk, hogy Jézus az 
Ábrahám magva, kiben megáldatnak a földnek min
den népei; és a Dávid fia „a szerelmes fiú, zsidók 
királya, a nyájnak pásztora.“

A Jézus név Josuára vonatkozik; a Krisztus 
név fölkentet jelent; melynek hármas jelentőségét, 
úgy mint a próféta, pap és királyra vonatkozót, az 
Izrael igen jól ismeré.

Azon kifejezés „Istennek báránya“ nem vo
natkozik egyedül vagy nem legfőképen szelidségére 
Krisztusnak. Kétségtelen, hogy a bárány természetes 
szelidsége volt az alapja; valóságos symboluma 
azonban az a bárány, melyről az Exodusban van 
szó; s a mi tökéletesen s a legapróbb részletekig 
beteljesült Jézusban, halálában a keresztfán, vére el- 
hintésében a lelkiismeretre, a hivő kegyelmi részes
ségében Krisztus által, a bünbánat és a világtól 
való elszakadás az Istenhez ragaszkodás lelkében, a 
mi a hitnek tulajdona. Ezért neveztetik Krisztus az 
I s t e n  bárányának. „Ki a mi bűneinket hordozta“,
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ezen kifejezés a Leviticus-on alapszik és Ézsaiás 
53 r. által lesz világossá.

A mikor azon szavakat olvassuk: „Viperáknak 
fajzatai“ (Máté 3, 7), lehetetlen igazi jelentésüket 
megértenünk s azon veszedelemhez állunk közel, 
hogy a fékezetten harag és irtózás kifejezésének te
kintjük, hacsak vonatkozásba nem hozzuk Genes. 
3, 15 versével, a 91-dik zsoltárral s az írás egyéb 
helyével, a honnan azon tanúságot meríthetjük: 
hogy két mag van, két nemzetség; az asszonynak 
magva, Istennek fiai, és a kigyónak magva.

Ha meg akarjuk érteni az evangyeliomokat, 
Jézus életét s tanítását: ugyan azon előkészületre 
van szükségünk, a melyben Izrael részesült. Lukács 
igen kedves leirást nyújt amaz elkészített Izraeliták 
kertje felől, kik az Üdvözítőt örömmel fogadták. Néz
zük csak mindjárt első helyen Máriát, a malaszttal 
teljes szüzet. Az angyal az igazi Dávid születését 
jelenti néki s szavai (visszhangja II. Sám. 7, 12. 
Esaiás 9, 6—7. Dán. 2, 44 verseinek) elegendőkép 
bebizonyítják, hogy a prófétai szó az angyalok vilá
gában is ismeretes és hitelre méltatott. Mária éneke 
telve van az atyáknak tett Ígéretekre való vonatko
zásokkal. Zakariás, a ki teljes vala szent Lélekkel, 
hasonlóképen azért magasztalja Istent, hogy kegyel
mesen betölté az ő igéjét, melyet az ő szent pró
fétái hirdetének a világ kezdetétől fogva. Simeon, 
a ki. Lukács szerint: „várja vala az Izrael vigasz
talását“ (hogy ez mit jelent, olvasd Esaiás 40—46 
fej.), felörvendett mikor a szent gyermeket meglátta
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s megerősíti Ézsaias prófécziáját (VIII. r. 14 v.), hogy 
ez rendeltetett éléstáré és feltámadására sokaknak az 
Izraelben. Ez örvendetes hirt örömmel fogadták 
mind azok, „a kik a váltságot várják vala Jérusa- 
lemben“ (Luk. 2, 38) s a kik jártasak valának és 
hittek az írásban.

Hogyan egyengeté, továbbá, Keresztelő János 
is az Urnák útját? Prédikált az írással megegyező- 
leg : a megtérésről, az Isten országáról, a nagy 
aratásról, elválasztásáról a búzának a polyvától; a 
szent Lélekkel való keresztelésről, Istennek bárányá
ról. (Jer. 3, 12— 14. Esaiás 48, 6—7. Zsolt 1. 
Esaiás 2. Ezék. 36. Exodus 12. Esaiás 53). Bebizo
nyítására annak, hogy az Evangyeliomokat lehetet
len teljesen megérteni Mózes és a próféták Írásai 
nélkül: mind a négy evangyeliomon keresztül kel
lene mennünk teljesen. Nem elegendő azt mondani, 
hogy Jézus számos cselekedetét a próféczia betelje
sítésére való tekintetből hajtotta végre*); nem ele
gendő az Írott Igéhez csupán vonatkozását ismerni 
fel. Az az egész kép, melyet az Evangyeliomok 
Jézusról nyújtanak, betöltése azon körrajznak, mely 
Izrael múltjában szóban, jelben és tettekben adva 
volt. Az Evangyeliomok azon bizonyságot teszik 
Jézusról, hogy 0 az. „Megtaláltuk ő t.“ 0 az, a ki 
eljövendő vala. De hogy ki és mi ez a dicsőséges, 
isteni Ő, azt Mózes és a próféták magyarázzák meg.

Nézzük most, kik voltak az Üdvözítőnek első

') Máté 4, 13—16 ; 12.16—21; 13. 3 4 -3 5 ;  2 1 .4 -5 .
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tanítványai. András azt mondá Simonnak: „Megta
láltuk a Messiást.“ (Ján. 1, 42.) Fülöp igy szólt 
Nathanaelhez: „Megtaláltuk, a ki felől irt Mózes a 
törvényben és a próféták.“ (Ján. 1, 46.) Nathanael 
e szavakkal üdvözli Jézust: „Kabbi, te vagy az Isten 
Fia, te vagy az Izrael királya!“ (Jan. 1, 50.) Ezek 
a férfiak ismerték az írásokat. Ezek várva várták a 
megigért Messiást, az Urnák fölkentjét. Ezek tanul
mányozták Mózest és a prófétákat és fölismerték most 
azok beteljesülését. Nathanael tudta, hogy Istennek 
van Fia, igy tanulta a második Zsoltárból, igy a 
Péld. 30, 4. verséből; tudta, hogy az Izrael királyá
nak a magasságból kell származnia, s hogy Dávid 
fia egyszersmind ura is Dávidnak.

Nekünk is igy kellene az Evangyeliomok tanul
mányozásához s annak élete és szavai vizsgálásához 
hozzá fognunk, a kinek kijövetele kezdettől fogva 
való, s akkor aztán belátnánk, hogy 0 az.

Hasonlóképen prédikálják az Apostolok Jézust, 
nem a maguk Írásai szerint, melyek akkor még meg 
sem voltak, hanem a régi írás szerint. Miről szólott 
Péter beszéde pünköst napján ? Megjelenté a Szent
lélek kitöltését, melyről Joel jövendői 2, 28. másod
szor : Jézus föltámadását a 16-dik Zsoltárral egyező- 
le g ; harmadszor: mennybemenetelét a 110. Zsoltár 
nyomán, s végül ezekre alapítja Jézusnak, mint Mes
siásnak, uraságát.

Mikor Péter a zsidók főbbjei előtt áll, a 118. 
Zsoltárból szól Jézusról; s midőn az apostolok vissza
térnek a hívek gyülekezetébe, nagy vigasztalása van
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az Egyháznak, mert a 2-dik Zsoltárból tudja, hogy 
nem az Egyház, hanem Krisztus az üldözés tárgya. 
(Csel 4, 25.) Az apostolok az írás alapján döntik el 
azt a nagy kérdést a pogányok s a törvény felől 
(Csel. 15), hasonlóképen Péter is a prófétai igéket 
prédikálja Kornelius házában. (Csel. 10.) Mit hirdet 
Fülöp evangélista a szerecsen kamarásnak? Ézsaiás 
53-dik részét magyarázza meg neki, s a kamarás to
vább folytatja az ő útját örömmel. Miről tesz István 
tanúbizonyságot? íme nézd „arczát, olyannak látták 
mint angyalnak orczája“, s utolsó szavai, szemben a 
halállal, Mózes és a próféták egybefoglalása ! Milyen 
világos volt az ige az ő értelme előtt, mily közel emlé
kező tehetségéhez s ajkaihoz, s milyen drága az az ő 
szivének ? Es miről szólt Pál prédikácziója ? Az írás
ból bizonyítá be, hogy Jézus a Krisztus; a próféták
nak a Messiásra vonatkozó igéit tárja fel, s nem csu
pán a zsidóktól, hanem magától Agrippa királytól is 
azt kérdezi: „Hiszsz-é a prófétáknak?“ Tanítását 
ezen szavakban foglalja össze: „hogy a Krisztus 
meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; és hogy 
eltemettetett és hogy feltámasztatott a harmadik 
napra az írások szerint. (I. Kor. 15, 3—4.) Apol- 
lós is „hatalmas vala az írásokban.“

Jézust az apostolok mind Mózesből és a pró
fétákból prédikálták. A Cselekedetekről szóló könyv 
folytonos fejtegetése a régi írásoknak. A béréaiak 
ki vannak emelve, hogy az apostoli tanítást az írás
sal veték egybe; a miből nem csak az jut tudomá
sunkra, hogy prédikálásukat az apostolok az írásra
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alapíták, hanem főgondjuk vala, hogy hallgatóik 
azért adjanak hitelt az ő hirdetésüknek, mert az 
Isten csalhatatlan Igéjével van összhangzásban.

Nézzük most a Leveleket. Nemde nem az írás 
evangyéliomának fejtegetései-é ? Vegyük csak a Ro
mabeliekhez Írott főfontosságn levelet. Minden keresz
tyén úgy tekinti azt, mint egy valóságos alapvető 
irományt, nagy erősségünket és védő bástyánkat, s 
tanításunk alapját; ez tartalmazza oly világosan a 
hit általi megigazulás tanát, melyet iskoláinkban és 
gyülekezeteinkben tanítunk. Fejtegessük most e le
velet. Tárgya és főtétele gyanánt, levelének leges
legelején Habakuknak azon mondását tűzi oda: Az 
i g a z  e m b e r  h i t b ő l  él. (Jegyezzük meg, hogy 
száz ember közül a ki a Romabeliekhez irt levelet 
olvassa, van-é csak egy is, a ki Habakuk prófétát 
olvasná ?) Azután a zsoltárok nyomán folytatja az 
emberi bűnösség bizonyítását. Azután a megigazu- 
lást tünteti ki. De hogyan ? A Leviticusban emlí
tett kegyelem-táblájára való hivatkozás által.*) Ha 
értjük a szentek szentélyének, a sátornak s a benne 
lévő és ellenünk bizonyságot tévő törvénynek, a 
kegyelemtáblájának, a vér elhintésének jelentőségé t 
akkor látjuk be csak igazán, mennyi erő van Pál 
azon szavaiban, mikor azt mondja: „A kit állított

*) Jegyzet: A m fe s  (iXaatTjptov) az angol bibliá
ban „mercy seat“, Luther-nél is „Gnadenstuhl“, szerzőnél 
„mercy cover“, Karolinái pedig, melyhez magamat tarta
nom kellett, „ k e g y e l e m  t á b l á j a . “
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maga elé engesztelő áldozatúl (tXaatyjptov), a hitnél 
fogva, az ő vére által. (Rom. 3, 25.) A bűnösnek 
megigaznlását aztán folytatólag ugy mutatja ki, hogy 
az írásból hozza fel Ábrahámot (Gén, 15, 6) és 
Dávidot (32 Zsolt.). Majd még újabb védő okot 
származtat le a körülmetélkedés elrendelése — és 
jelentőségéből.

Ugyancsak e levél 5 részében azt mutatja ki: 
bűn és halál hogyan függnek össze Ádámmal, meg- 
igazulás és élet pedig Krisztussal. Nem elválasztha- 
tatlan-é ez a rész a Genesis 3-dik részétől? Ha 
nem ismerjük a bűnbe esés történetét, vajon meg
érthetjük-e Pál apostol tanítását? A 9— 11 részek
ben a kiválasztás tanát magyarázza, meg Izrael 
viszonyát a pogányokhoz, s a zsidóknak, mint nem
zetnek, végleges megtérését; s mindezekben folyto
nosan Mózes és a próféták Írásait idézi s világo
sítja. Egy szóval, a Rómabeliekhez irt egész levél 
Mózes és a próféták fejtegetése, a mint Pál maga is 
ír ja : - a mik eleve megirattak, a mi okulásunkra 
írattak meg.“ Rom. 15, 4.

Nézzük már most a Zsidókhoz irt levelet s 
annak legkiválóbb főpontjait. Krisztus istensége kü
lönféle írásokból lesz bebizonyítva; ember volta és 
jövő dicsősége a második zsoltárból, főpapi méltó
sága a Melkisedek történetéből. A zsidókhoz irt 
levél a Leviticusnak commentárja. Könyv, mely ide
gen nyelven szól, hacsak nem az írás világító fé
nyénél olvassuk. Nézzük Pál levelét a Galácziabe- 
liekhez, ezen uj gyülekezethez, mely csak nem rég
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vált ki a pogányok közül s tanulta megismerni a 
keresztyén igazságot. Pál Izsák és Izmáéi, Sára és 
Hagar köréből meríti bizonyító okait. Az Isten fia 
szabadságának ezen mély alaposságú, evangyéliom- 
szerü védelme a Genesisre támaszkodik.

S ugyanezt mutatják föl az apostoli többi le
velek is. A Korintliusbeliekbez irt első levelében 
Pál Esaiásból és Jeremiásból állítja elénk e világ 
bölcseségének igazi jellemét s „Azokat a miket szem 
nem látott, fül nem hallott, és ember szive meg 
sem gondolt, a miket készített Isten az őt szere
tőknek.“ (I. Kor. 2, 9.) A fenyíték alkalmazását 
(5 r.) Deuteronomium 13. 5-re alapítja. A 10-dik 
részben a pusztában történtekről emlékezik meg s 
a Mózes törvényének alapján szabja meg az Ige 
szolgálatában forgolódóknak kötelességét s kiváltsá
gait. S még csak azt akarom hozzá adni, hogy a 
midőn a nőnek Ádámból történt teremtéséről szól 
(11 r.), meg a feltámadást fejtegeti (15 r.), mindez 
oly tökéletesen irásszerü. Mily találó s mily erőtel
jes II. Kor. 6. r. idézete négy különféle szent- 
irási helyről (Levit. 26. 11—12; Esaias 52, 11; 
Jer. 31. 33 és 32 38) s azt ezen szavakkal vezeti 
be: „A mint megmondotta az Isten.“ (II. Kor. 6, 16.) 
S valóban Istennek szava az, mely azt mondja ne
künk : szakaszszuk el magunkat ő tőlök s legyünk 
az Ur népévé.

Mily szépen fejtegeti Pál apostol az Efezus- 
beliekhez irt levelében (az Egyháznak e kiváltképen 
jellemzetes könyvében) a hatvannyolczadik zsoltár
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szavait! Mily hatásos az írások felől nyújtott bi
zonyságtétele a Timotheushoz irt leveleiben, a mit 
még oly különösen ünnepélyessé tesz közeliévé el
költözésének s a bekövetkezendő veszedelmes idők
nek előre látása.

Az írás idézetében s megvilágosításában Péter 
is épen oly gazdag az ő leveleiben ; s valóban egy 
apostol sem szól világosabban és határozottabban az 
írás teljességének Istentől ihlettségéről és tekintélyé
ről s egyszersmind egyik sem használja fel az írást 
szebben és gyakrabban tanításunk — és vigasztalá
sunkra mint Péter. Az a kőszikla, mely ezen kő
sziklának alapjául szolgált, Krisztus volt, még pedig 
az írások Krisztusa.

Judás rövid levélkéje Kainra, Sodomára, Bá
lámra, Koráhra hivatkozik s Mózes testéről úgy szól 
mint Deuteronomium 34, 6.

„János levelei, hatalmas expositiója Kain és 
Ábel történetének“ — mondja Kohlbrügge.

Jakab Izsáknak Ábrahám által szándékolt meg
áldó zatásáról, Kahab hitéről, Illésről és imádságáról, 
Job hosszutüréséről s az Urnák próbáiról, a törvény 
egységéről emlékezik s levele bővelkedik az írás gon
dolataira s szavaira való hivatkozásokban.

A Jelenésekről Írott könyv Mózes és a próféták 
compendiuma, mely különösen Esaiásra, Ezekielre, 
Dánielre és Zakariásra vonatkozik; Isten minden 
megelőző kijelentésének egybefoglalása s az egész 
okiratnak gyönyörű tetőpontja.

Nem mondunk sokat ha azt állítjuk: valamint
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szótárra van szükségünk, mely egy idegen nyelv 
szavait megmagyarázza, épen úgy az Evangyeliomok 
és epistolák szavai és tettei felfoghatására nézve 
Mózes és a próféták magyarázata szükséges. Lehe
tetlen az „Uj Testamentomot“ a nélkül olvasnunk, 
hogy az „ 0 “-t szótár gyanánt ne használnék*); s na
gyon felületes nézet azt gondolni, hogy ha látjuk a 
„Jézus“ nevet, a „Bárány“, „vér“ és „kegyelem 
táblája“ kifejezéseket: látásunk már egészen teljes és 
világos s tökéletesen biztos és szilárd alapjául szol
gálhat bizalmunknak, vigasztalásunknak és remény
ségünknek. A mig nem tudjuk, milyen jelentőséget 
csatolt Isten ezen szavakhoz, melyeket csak a törté
net, a typusok, az intézmények s az Izraelnek adott 
próféczia magyaráznak meg igazán, mind addig iga
zán biztos alapon nem nyugoszunk; nem élünk addig 
valóban tápláló eledellel s nem gyarapszunk az 
Igének tiszta tejétől.

Oh bár lenne meg bennünk az a bölcseség, 
hogy olvasnék az írást, de az egész írást a Genesi- 
sen kezdve Malakiásig s annak ihletett kommentárját 
Mátén kezdve egész a Jelenésekig! Hogy járnánk Is

*) „Mózesnek, a prófétáknak és a zsoltároknak leg
szebb magyarázata az Uj Testamentom s kivált János és 
P á l ; nemkülönben az O-Testamentom is alapja és bástyája 
az újnak. Ha fiatalabb volnék, kész lennék az Uj Testa
mentom minden szavát kikeresni Mózesben és a próféták
ban. Ha mind a kettőnek szövegét s kifejezéseit egymás 
mellé illesztenék, nagyszerű és csodálatra méltó Irásma- 
gyarázatot fogna az nyújtani!“ Luther. Tischreden 1.

Krisztus és az írás. 3
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ten iskolájába, tanulni az ő eszméit és nyelvét s 
magyarázni az ő Igéjét nem az emberi értelem s 
vélemények szótára, sem az Egyház hagyományai 
szerint, hanem egyenesen abból a szótárból, melyről 
kegyelmesen ő gondoskodott! Hogy gyakorolnánk ja 
vunkra váló mértékletességet nem ihletett könyvek és 
értekezések olvasásában, s maradna egészséges ét
vágyunk a nagy Isten tápláló és erősítő Igéjére. 
Hogy ne szorítkoznánk egyedül néhány kedvencz 
fejezetünkre, hanem szállanánk ki az írásnak sza
bad, fönséges és véghetetlen tengerére! Hogy ott 
volna legelőnk ama tágas, változatos zöld virányo- 
kon! Kiváltképen az ifjúságot kérem, olvassa az 
egész írást gondosan, szabályszerüleg, rendszeresen. 
A kik közöttünk idősebbek, azok a Katechismus alap
ján nyertek oktatást a rendszeres theologiában. Nem 
a legjobb mód ugyan, azonban még is sokkal többet 
érő annál, a mi ma napság, fájdalom, nem egyszer 
fordul elé s a mi teljes mellőzése a lélekben való ily
nemű rendszeres gyarapításnak. Az írásnak, magából 
az írásból merített ismerete a legjobb. A mi napjaink
ban aggasztó, az, hogy ifjúságunk teljesen osztván azt 
az általános és sokban túlzott iszonyodást a Katechis- 
musoktól s rendszeres kézi könyvektől, kiváltképen 
népszerű beszédekből s értekezésekből táplálkozik. 
Igen sokról elmondhatjuk: nincsen meggyőzve az írás 
által. Epenséggel nem látnak bele az írás végczél- 
jába. Igen keveset tudnak Mózesről s még kevesebbet 
a prófétákról. Nem értik, egy-egy epistola hová czé- 
loz. S épen ezen oknál fogva akármely tan szellője
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őket könnyű szerrel ide s tova hajtogatja. A simán 
folyó nyelv, a tekintélyes modor, a tetszetős filosofia 
elvonja őket. A mi fegyverünk az Ige. Olvassátok az 
írást s imádsággal és szorgalmasan tanuljátok „Isten
nek egész tanácsát.*)

*) Igen erőteljes Edward Irving megjegyzése („Ora- 
cles of God.“ 42. 1.): „Igen sajnáljuk, hogy minden egy 
ház katechetikus könyveinek fel kellett lépniök, s oly te 
kintélyes szerepet játszanak a keresztyénség szinterén s 
nem tartották meg a kellő alárendeltséget, hogy Isten 
könyvének cselédei (handmaidens) gyanánt szolgáljanak. 
Kivonatai ezek, nem — a mint gyakran gondolják — az 
egész Bibliának, hanem csupán a Biblia elvont tanainak 
és szabályszerű rendeléseinek. Épenséggel nem tartjuk jó
nak, hogy előbbre léptek a magok helyéről, mely az vala, 
hogy az eretnekséget lefegyverezzék s megóvják az Egy
házban a hitnek egységét ; ezen hasznos tisztökkel bé nem 
érve, bitorlók gyanánt léptek föl, mint a vallásos nevelés 
nagy eszközei.“ Ez igaz; mindazonáltal a katechetikus 
könyvek által történő rendszeres fejlesztés mégis sokkal 
többet ér mint a rendszeres tanítás teljes mellőzése ; és 
az irásszerü fejlesztés legkitűnőbb módja elsajátításának 
érdekében, nagyon kívánatos, sőt égetőn szükséges, hogy 
ifjaink és leányaink tanulják a Bibliát, annak történetét, 
tanait, prófécziáit, még pedig rendszeres modorban. A ka- 
techismusok fő hibája, az én nézetem szerint abban rejlik, 
hogy egészen nélkülözik a históriai jellemet. Az Isten or
szágáról semmit sem mondanak, s pedig ez volt Krisztus 
és az apostolok tanításának főtárgya; semmit az Izráelről 
és Istennek czéljairól ; mig ellenkezőleg az írásban minden 
concret, telve élettel, színezéssel, egy élő Istennek taná
csait beszélvén el, melyeket az embereknek adott s össze
kötvén a múltat a jövővel.
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IV. F E J E Z E T .

Öt jellemző tulajdonság, mint a Biblia isteni 
eredetének tanúságai.

A Biblia maga a bizonysága önmagának. Oly 
nagy fontosságú dolgot, mint az írás tekintélye, Isten 
nem tehetett függővé a legapróbb részletekig menő 
kutatástól, a mire csak a tudósoknak volna idejök és 
képességük; sem pedig bonyodalmas és metaphisikai 
bizonyítgatásoktól, a milyenekre a nagy tömeg egyál
talában képtelen. Kell valami szemmel láthatónak és 
kézzelfoghatónak lenni az írás körül, a mi tekintélyét 
megbizonyítsa és isteni eredetéről tanúskodjék. Elte
kintve a Lélek bizonyságtételétől, mely nélkül lehe
tetlen élő és igaz hit az Isten Igéjében*), én öt nagy

*) „Senkisem mondhatja ezt: Úr Jézus; hanem csak 
a Szent Lélek által,“ (I. Kor. 12- 3.) Azt, hogy 6 a Mes
siás, hogy isteni küldött, hogy feltámadott : beláthatja 
valaki világosan, elfogadhatja lelkiismeretesen, s az apos
tol mondása mégis teljesen igaz marad, hogy Jézust Urnák 
mondani, nem a természet által, hanem csupán kegyelem 
által lehetséges; az nem a felvilágositatlan értelem csele
kedete, hanem a Lélek munkásságának eredménye. Az Úr 
nem keresi emberek bizonyságát. (Ján. 5, 34.) Hasonlóké
pen azt is erősiti a Biblia, hogy a természet embere nem 
részesül az Isten Lelkének dolgaiban. így tehát teljesen 
analógia-ellenes volna, s az írás tanításával merőben ellen
tétben állana, ha a bibliabeli hit, mint isteni kijelentés, lo
gikai vagy históriai okoskodás utján lenne az embernek 
tulajdonává. Az az írásnak bizonyságtétele, mely által megis
merjük, hogy az Ige — igazság. Aligha lesz szükség meg
jegyeznünk, hogy a históriai s filosofiai argumentumok sze
repe igen fontos, azonban mégis alárendelt.
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és egyszerű tényt látok szoros összefüggésben az 
írással, melyek isteni eredetét határozottan és vilá
gosan bizonyítják.

1. A f e n s  é g es ta n .

A Szent írásban olyan tan áll előttünk, a mi
lyent emberek soha föl nem találhattak volna, s a 
mely ki lévén immár jelentve, sem emberek, sem 
bármely kor által ki nem meríthető. Ezen, egyik tény 
azt bizonyítja, hogy az emberinél fölebbvaló szel
lem a szerzője ezen könyvnek; a másik pedig örök 
és végtelen tartalmának tanujele.

1. Vegyük Istent, mint eszmét, úgy a hogy 
Biblia állítja elénk. Oly szellemi az, s mégis oly 
egyszerű. Isten véghetetlen és megfoghatatlan, a ki 
lakozik hozzámehetetlen világosságban és dicsőség
gel teljes; magasan fölötte mindennek, a mi te
remtve van és véges; a kit az egek egei bé nem 
foghatnak, s a ki előtt még az angyalok is elfödik 
arczukat, mikor őt imádják. És mégis, úgy van fel
tüntetve, mint a ki közel van hozzánk, közel a tö
redelmes és alázatos szivüekhez ; a ki meghallgatja 
minden alázatos gyermekének sóhaját, s a ki leeresz
kedik, hogy kijelentse magát a csecsemőknek. Mily 
szellemes s mily fenséges az írás tanítása Istenről! 
mily igénytelen, mily egyszerű kijelentése az Atyá
ról! Az írás úgy jelenti ki nékünk Istent, mint a 
ki a mindenség nagy teremtője, kormányzója és fen- 
tartója a világnak, az angyaloknak imádandó királya, 
kik parancsolatainak engedelmeskednek; de egy-
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szersmind arról is bizonyosakká tesz bennünket fe
lőle, hogy az ő akarata nélkül csak egy verebecske 
sem esik le a földre, s hogy a mi fejünknek még 
hajszálai is meg vannak számlálva; azt tanuljuk, 
bizzuk életünk legapróbb körülményeit is az ő gond
viselő vezetésére, s várjuk bizvást az ő feleletét 
imádságainkra mindennapi szorgos gondjaink és aggo
dalmaink felől. Az írás olyannak jelenti ki őt, mint 
a ki az igazságnak, szentségnek, valóságnak Istene 
a kinek szemei tisztábbak, hogysem mint a gonosz
ságra nézhetne, s a kinek királyi széke valóságra és 
igazságra van állítva, s az írás feltárja etőttünk 
Istennek kegyelmét, irgalmasságát, könyörületességét, 
a kinek kedve telik a megáldásban, és a kinek cso
dálandó kegyelmében van dicsősége. Honnan ez az 
Isten-eszmény, mely oly fenséges, mégis oly egy
szerű, oly szellemi, mégis oly kézzel fogható ; oly 
tiszta és szent, mégis oly kegyelmes s oly teljes a 
szeretettel ? Találunk-e valamit Görögöknél s Kómái
knál, a mi ehhez hasonlatos volna ? Felülről jött ez. 
Isten maga jelentette ki önmagát.

2. Avagy vegyük az Isten törvényének eszmé
jét. A mit a Biblia az emberről tanít, nem kevésbé 
csodálatra méltó, mint az Istenség eszméje, melyet 
elénk állít. Mi az ember? A mily mértékben nemes- 
bülnek a népek, annál nemesebbé lesz az eszméjök 
az emberiség felől. Mig a vadnépek az embert ere
jéhez, ravaszságához, bátorságához, sőt kegyetlensé
géhez mérten becsülik, a polgárosult nemzetek ma
gasabb, sokkal inkább értelmi és erkölcsi mérleggel
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mérik az emberi kitűnőséget. Azonban mi az em
bernek igazi, tökéletes eszményképe? Nézzük az 
írást, mely azt tanítja, hogy az ember Isten képére 
van teremtve. Es, minthogy a bűnbeesés óta nem 
tudjuk tisztán, hogy ez mit jelent, Isten a törvény
ben adja nékünk az emberiség eszméjét; a törvény 
pedig azt tanítja: az embernek szeretnie kell Istent 
teljes szivéből, felebarátját pedig mint önmagát. Mily 
csodálatra méltó a Tiz-parancsolat! Mily magasztos 
az Isten törvénye, mely fölemeli az embert, hogy 
Istennel szeretetben egyesítse. Milyen mély, a mi
dőn azt követeli, hogy bensőnkben igazság legyen, 
lelkünk ragaszkodó, akaratunk neki odaengedve. Mily 
terjedelmes, midőn annyi különféle viszonyunkat, 
minden foglalatosságunkat, körülményünket, köteles
ségeinket felöleli; s behat minden legkisebb részletbe, 
földi életünk teljes egész ágazatába! S az embernek 
ezen eszménye, a mint az eredetileg Isten szándé
kában megvolt, megvalósult Ádámban, folytatólag le 
van írva Jehova törvényében, utóbb még sokkal tel
jesebb tökéletességben s dicsőségben jelen meg Jé
zus Krisztusnak, a második Ádámnak személyében. 
Ez az írásban kijelentett második eszménykép, az 
embernek isteni eszménye, mely szinte sokkal ma
gasabb, mint bármely emberi gondolat és fölfedezés.

3. A bibliai felfogás a megváltásról. A bűnről 
nincs eléggé megfelelő fogalmunk. Csak az írás tárja 
fel annak örvényeit, mint sérelmet Isten ellen, mint 
romlást, veszedelmet, szennyfoltot. De valamint a 
bibliai nézet a bűnről messze túlhaladja az emberi
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gondolatot, még csodálatra méltóbb a bibliai felfo
gás a megváltásról! Yégy valamely gyönyörű dísz
edényt, igazi műremeket, és sújtsd a földre úgy, hogy 
ezer meg ezer darabra törjön. Ki tudja ujra helyreállí
tani ? Ki lesz képes a töredékeket megint úgy össze
illeszteni, hogy az eredetinek szépsége és összhangja 
láttassa ismét a mesternek ügyességét és gondolatát ? 
De mi ez még mind a bűnbeeséshez képest, midőn 
az ember értelme elhomályosult, szive Istentől elide
genedett, lelkiismeretére teher nehezült, akarata rab
szolgává lett, képzelőtehetsége bemocskult, szive, lelke 
s minden érzelmei elromlottak; mikor az ember ha
lottá lett a vétekben és bűnben, úgy hogy lényének 
kellő közepétől külső minden tagjáig, benne mind 
egész holtiglan a bűn uralkodik? És azután nézd, 
hogyan fut végig a megváltás eszméje a Biblia leges
legelső küszöbétől, a Genesistől az épületnek záró 
oromkövéig, a Jelenésekig. És milyen megváltás ! A 
bűnök teljes bocsánata, úgy hogy lelkünk fehérebb 
a hónál, az ellenségek kibékülnek s Isten őket gyer
mekeivé fogadja ; a kárhoztatás félre van hengerítve, 
a mennyek országa megnyitva ; a szív megváltozott, 
az akarat szabaddá lett, az értelem megvilágosodott ; 
szóval, ha a bűn bőséges volt a halálra, a kegye
lem még sokkal bőségesebb az életre. Honnan ez a 
dicső gondolat?

4. Ember ezt soha ki nem gondolhatta volna. 
De ki gondolhaté-e vajon a kegyelemnek azon túl- 
bőségét is, mely nem csupán az elveszett paradicsom-^ 
hoz s Ádámnak az eset előtti állapotához vezet vissza
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bennünket, hanem még az elveszettnél is sokkal töb 
bet ád, s bennünket sokkal magasabbra emel, mint az 
ember a teremtéskor emeltetett. Mert mi kegyelembe 
fogadtattunk Krisztusban, a Szeretettben, s a Szent 
Lélek által egyek vagyunk Jézussal, ki Istennek fia, 
egyek az Atyával. Nemcsak béke a mi részünk, ha
nem a Krisztus békéje; nem élet csupán, hanem a 
Krisztus élete. Krisztus örökre a mienk, s mi az ő 
testének tagjai vagyunk, véle egyek a Lélekben. így 
részesei az isteni természetnek, s a Krisztusban vett 
éltető Lélek a mi új életünk. Ki gondolhatta volna 
ki ezeket ?

5. S most nézd, hogyan jelenti ki nékünk az 
írás mindezt, mint az Isten tanácsának részletét? 
Az öröklét tanácstermébe, amaz elrejtett szándék 
mélyébe, melyet Isten föltett magában, még minek- 
előtte a világ alapja megvettetett volna, Isten Igéje 
odavezet bé bennünket, s megmutatja, hogy Isten e 
föltett szándéka szerint teremté a világot Krisztus
ban, választá ki az Izráelt, küldé el fiát; alapítá az 
Egyházat, egy testté egyesített zsidókat és pogányo- 
kat, hogy majd a jövendő időben Krisztus és az Egy
ház bizonyítsák meg az ő dicsőségét, hogy kegyelme 
ekkép lássék meg és imádtassék angyaloktól s a föld
nek népeitől. (Efez. és Kolos.) Ki tudta volna ezt kigon
dolni, kitalálni ? Terv, ilyen terjedelmes, ily nagyszerű, 
ily fenséges, egyedül attól eredhetett, a ki Isten, a ki 
maga a szeretet; és senki más nem ismerheté azt, 
csupán azon kiválasztottak, a kiknek az ő akaratát 
kijelentette. S most, a midőn ki van jelentve, még
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most sem meríthejük ki az írás tanításának tartal
mát. Magasabban áll az, több az a mi erőnknél. 
Mi csak igj kiálthatunk fe l: „Oh Isten gazdagságá
gának, bölcseségének és belátásának mélysége ! Mely 
kikémlelhetetlenek az ő Ítéletei, és kinyomozhatatla- 
nok az ő ú tja i! Mert ki ismerte ki az Úr értelmét ? 
vagy ki tanácskozott együtt ő vele ? Vagy ki adott 
néki előbb, hogy az fizettessék vissza ő neki ? Mert ő 
tőle, ő általa és ő rá nézve van minden. Övé a di
csőség mindörökké. Ámen.“ (Rém. 11. 33— 36.)

2. A p r ó f é c z i a.
Az írásban jövendölések vannak, melyek be

teljesültek. Ezen jövendölések bámulatra méltók, mind *)

*) Ha a Biblia, mely ilyen igazságokat jelent ki, va
lami különszerü, úgy a keresztyénnek is, a ki e nézeteket 
tartja, azokban él, okvetetlenül szinte különszerünek kell 
lennie. 0  egészen más szemmel nézi a dolgokat, mint a vi
lág. Ismerni Istent, elhinni, hogy az ember bűnbe esett, 
örülni a Krisztus megváltó-munkájának, megvalósítani, a mi 
véle való közösségünket a Lélek által, várni az ő vissza- 
jövetelét mennyekből, vagyis más szavakkal: hinni azt, a 
mit Isten nékiink a Bibliában kijelentett, ez oly kü
lönszerü , s oly eltérő az emberek általános gondolko- 
kozása és nyilatkozása módjától, hogy a világ szemei
ben nagyon különösnek fog látszani. De jaj, még azok 
között is, a kik hiszik, hogy a Biblia Isten Igéje, nem egy 
van olyan, a kiknek irásszerü a nézetük némely egyes pon
tok, mint például a kiengesztelődés, hit stb. felől, de azért 
még sem értik „az Istennek egész tanácsát“, s a történelem, 
a Szent Lélek munkássága, az Egyház állása felől táplált 
nézeteikben nem bölcsek az isteniekben, hanem csak az 
emberiekben.
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sokat magukban foglaló nagyságuknál fogva, a mennyi
ben nagy történelmi eseményeket és elveket karol
nak fel, mind pedig azon tulajdonságuknál fogva, 
hogy egészen körülményesen mindent a legapróbb 
részletig kimerítők. Az első magasan fölötte állt a 
próféták értelmének, a második kiszámíthatásuknak.

Az írásban a prófétai elemet ma napság becs
mérelni szokták, azon fölületes kifogás alapján, hogy 
a prófétákban az erkölcsi, a spirituális, az ethikai 
elem a fő. Ez eszmezavar. Az írás minden jövendö
lése ethikai vagy még inkább spirituális, mert az 
Isten országára s annak központjára, Krisztusra vo
natkozik. Azonban ez a spirituális elem a legszo
rosabb összefüggésben áll a tényekkel, Isten folyto
nos' kijelentéseivel s jótéteményeivel népéhez. Hogy 
az írás jövendölése teljes-tökéletesen erkölcsi tar
talmú, hogy merőben különbözik minden jövendő
mondástól, elszigetelt események és körülmények 
megjósolásától csupán a kíváncsiság kielégítésére; 
hogy szerves összefüggésben áll Izráel isteni neve
lésével, teli elvekkel, figyelmeztetésekkel, intésekkel 
s bátorításokkal azon néphez, melynek adva van: ez 
a Biblia minden olvasója előtt bizonyára világos. Ép 
oly világos az is, hogy az írás olyan eseményeket 
jósol meg, a melyeket senki előre nem láthatott. 
Hogyan ébredhetett volna Ábrahám lelkében vagy 
akár magában Mózesében is az a gondolat: hogy az 
Ábrahám magvában fognak megáldatni a földnek 
minden népei? Mily csodálatra méltó gondolat! Le
hetetlen kimagyarázni máskép, csupán az egyenes
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kijelentés alapján. Az írás jövendölésében az erkölcsi 
elem nem választható külön a tényéktől; a tények 
Isten kijelentései, népének nevelésére s vigasztalására.

A jövendölésnek csupán egy nagy tárgyára az 
Úr Jézus Krisztus történetére irányozzuk figyelmün
ket. Az Üdvözítőnek egész élete, születésétől kezdve 
egész mennybemeneteléig, s a Szent Lélek elküldé
séig, nincs-e mind elbeszélve Mózes és á próféták 
szavaiban ? A nélkül hogy a négy evangélistára hi
vatkozás történnék: Krisztus egész története, úgy 
nagy körvonalaiban, mint legapróbb részleteiben 
mind el van mondva előre az írásban a Szent Lé
lek által.

Tegyünk kérdést először születése felől. Es 
ime, Gén. 3. tudtunkra adja, hogy néki kiváltképen 
az asszony magvának kell lennie ; mig Ezsaiás vi
szont arra tanít, hogy az Üdvözítőnek, a nagy Im
mánuelnek anyja, egy Szűz leend, s hogy ezen 
gyermek, a ki születik, az a Fiú, ki nékünk adatik, 
neveztetik Csudálatosnak, Tanácsosnak, erős, hatal
mas Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség Fe
jedelmének.

Azt kérdezzük tovább, ki fiának kell a Messiás
nak lennie? Az írás Semre mutat, mert „Jafet a 
Semnek sátoraiban fog lakozni;“ tovább pedig Ábra
hámra lesz figyelmünk irányozva, még tovább Izsákra 
(kit meg kell különböztetnünk Izmáéitól) s még to
vább Jákobra ; Jákobnak tizenkét fia közül pedig ha
lálos ágyán a patriarcha Júda törzsét mutatja ki, 
hogy abból jön el „a Messiás és sok népek gyűl
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nek ő hozzá.“ (Gén. 49. 10.) Az írás azonban még 
határozottabb. A Jesse fia, maga Dávid veszi az 
Ígéretet, a nagy király és a Megváltó felől. így jut 
tudomásunkra, hogy a Messiás Isten és ember; nő
től születik, még pedig Szűztől; Seth ivadéka; Ábra
hám, Izsák és Jákob sarja; Juda törzséből való, s a 
Dávid házából.

H o 1 kell születnie ? Mint a napkeleti bölcsek, 
mi is azt tartanók természetesnek, hogy Jeruzsálem
ben, a szent városban, a nagy királynak városában. 
Mikeás azonban másként tudja, és Bethlehem Efra- 
tát mutatja ki, a mely kicsiny a Judának ezrei között: 
„Te belőled származik nékem, a ki Izráelben ural
kodó lészen, kinek kijövetelei eleitől fogva, örök 
időtől fogva vágynak.“ (Mik. 5. 2.)

M i k o r  kell születnie? Jábob előre megmondja 
a korszakot: „Nem vétetik el Judától a birodalom, 
és a törvény tévő az ő maradékától, mignem eljő a 
a Messiás, és sok népek gyűlnek ő hozzá.“ (Gén. 49.10.) 
Dániel pedig még határozottabban szól a „hetven 
hetek“ felől, melyeknek elmúltával kiadatik a paran
csolat Jeruzsálemnek megépitésére, a Krisztus Feje
delemnek eljövetele előtt. (Dán. 9. 24. 25.)

Bethlehemben születvén, Egyptomba kell vitet
nie, a mint Hoseas megmondotta : „Egyptómból hív
tam ki az én Fiamat.“ (Hős. 11. 1.)

Mi készíti el a világot az ő eljövetelére ? Minő 
nagy esemény hirdeti megjelenését ? Ezsaiás és Ma- 
lakiás elmondják, egy férfiúnak, egy hirnöknek kell
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lennie : „Kiáltónak szózata a pusztában: Készítsé
tek az Urnák útját, egyengessétek az ő ösvényeit.“

Milyen ő maga természetére nézve: Imé az én 
Szolgám, kihez én támaszkodom, az én Választot
tam, kit az én lelkem kedvel, az én lelkemet adom 
ő belé, a pogányoknak Ítéletet szól! Nem kiált, nem 
emeli fel magát, és nem halljuk az ő szavát az ut- 
czán. A megrepedezett nádat meg nem rontja; és a 
a füstölgő gyertyabelet nem oltja meg; igazságban 
szolgáltat ítéletet.“ (Ezs. 42. 1 — 3.)

Mi az ő feladata? „Akkor a vakoknak szemei 
megnyílnak, és a siketeknek fülei megnyittatnak! ak
kor ugrándozik a sánta és a némának nyelve éne
kel.“ (Ezs. 35. 5—6.)

Mit prédikál? „Az Úr Istennek Lelke vagyon 
én rajtam ; azért kent meg engem az Úr, elküldött 
engem, hogy a szegényeknek Evangyéliomot hirdet
nék, hogy a foglyoknak szabadulást hirdetnék, és a 
megkötözötteknek a tömlöcznek megnyílását.“ (Ezsa- 
iás 61. 1.) „Az Úr Isten adott nékem bölcs nyel
vet, hogy alkalmatos időben tudjam az Igét szólni 
a megfáradottnak ; felserkent minden reggel, felser
kenti az én fülemet, hogy hallgassam őt, mint ta
nítómestert. “

Hogyan fogja őt a nép fogadni ? hogyan a 
népnek fejei és vezetői őt üdvözölni ? „Az emberek 
közt utálatos és megvettetett.“ (Ezs. 53. 3.) Az 
építők megvetik a követ.

Jérusálem királya gyanánt kell megjelennie? 
S hogyan? Zakariás azt mondja; „Örülj erősen, Sión-
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nak leánya, örvendezz Jérusálemnek leánya • „Imé a 
te Királyod eljő teneked, igaz és szabadító ő ; sze
gény és szamárháton ülő és nőstényszamárnak vem- 
hén.“ (Zak. 9, 9.)

Hogyan kell földi pályáját végeznie? Dániel 
azt mondja: „Kivágattatok.“

Ki az, a ki őt ellenségei kezébe szolgáltatja? 
A zsoltár iró azt mondja: egy az övéi közül, a ki 
az ő kenyerét eszi vala. (Zsolt. 41. 10.), Zakariás 
(11. 12.) pedig azt olvassuk: „Es barmincz ezüst 
pénzt adának bérembe.“

Ott fognak-e állani oldalánál az ő tanítványai, 
utolsó szenvedései közt? Nem; a pásztort megverik 
és elszélednek a nyájnak jubai (Zak. 13. 7.)

Hogyan kell meghalnia? Ő a Bárány; lassú, 
kínos balált kell szenvednie, azonban testének egy 
csontját sem törik meg. Mózes azt mondja: hogy 
vére elbintessék, s föl kell emeltetnie, mint a kígyó
nak a pusztában. Zakariás még egy másik vonást 
jegyez föl szenvedéseiről: „át kell veretnie.“ Mind 
ezen leírások egyetlen egy módon teljesülhetnek, — 
a keresztre feszítés módjában.

Mi történik továbbá keresztre feszítése alatt ? 
A huszonkettedik zsoltár azt mondja: „Mindenek, 
kik engemet látnak, megcsufolnak engemet; félre
vonják ajkokat és hajtogatják fejőket, ezt mondván: 
Bízott az •Úrban, szabadítsa meg őtet. mentse meg őtet, 
mivelhogy neki jóakarója. Mint a viz, ugyan kiöntettem, 
és minden csontjaim eloszlattattak; az én szivem mint 
a viasz elolvadott az én benső tagjaim között. Meg-
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száradott mint a cserép az én erőm, az én nyelvem 
is az én Ínyemhez ragadt, és a halálnak porába ve
tettél engemet. Mert körülvettek engemet az ebek, 
és a gonoszoknak serege megkörnyékezett engemet; 
általlikasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlál
hatnám minden csontjaimat; ők pedig csak néznek 
és tekintenek én reám. Az én ruháimat magoknak * 
elosztották és az én köntösömre sorsot vetettek.“

S milyen egyéb körülmények kisérik halálát? 
„Nem nyitotta meg az ő száját; mint a bárány a 
mészárszékre vitetett, és mint a juh az őtet nyirok 
előtt megnémult, és nem nyitotta meg az ő száját.“
„A bűnösök közé számítatott.“

Miért szenvedett? Esaiás azt feleli: „Megse
besítetett a mi álnokságinkért, megrontatott a mi bű
neinkért , mi békességünknek veresége vagyon ő 
rajta, és az ő sebeivel gyógyultunk meg.“

S csupán az ember volt az, a ki e szenvedé
seit okozta ? Ezsaiás azt mondja: „Mindazáltal az Úr 
akarta őt megrontani s betegség alá vetni; hogy 
minekutána teendi az ő lelkét áldozatul a bűnért, 
meglássa a magot, meghosszabbítsa napjait és az 
Urnák akaratja az ő keze által jó szerencsés legyen.“ 
Zakariás pedig azt mondja: „Fegyver, serkenj fel 
pásztorom ellen, és a férfiú ellen, ki nékem társam; 
verd meg a pásztort.“ És Dávid szavaiban az ő lelke 
kesereg: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet?“

Sírjában kell-e maradnia ? Dávid azt mondja; 
„Nem hagyod az én lelkemet a koporsóban és nem
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engeded, hogy a te szented rothadásra jusson.“ 
(Zsolt. 16. 10.) „A kő, melyet az építők megvetet
tek, lett a szegeletnek fejévé. (Zsolt. 118. 22.), míg 
Jónás története ugyanezt jövendöli meg, Hoseás pe
dig 6. 2., a „harmadnapon való feltámasztásról és 
újra élésről“ szól.

És feltámadása után ? A hatvannyolczadik 
zsoltár azt mondja: „Felmenvén a magasságba, fog
lyoknak sokaságát fogád, ajándékokat vevén, oszto- 
gatál az embereknek; az engedetlenek is ide jőnek 
lakni, Uram Isten !* (68. 19.) A 110. Zsoltár pedig 
azt mondja : „Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én 
jobb kezem felől, miglen vetem a te ellenségidet 
zsámolyúl a te lábaid alá.“

így bírjuk Krisztus életét Mózesben és a pró
fétákban*) A Messiás képe nagy körvonalaiban telje
sen fölötte állt az Izráel fölfogásának, sőt még a 
prófétákéi fölött is bármely korban. Még beteljesü
lése után is uj volt a nép előtt, az ő gondolataitól 
elütő, s magasan fölötte álló az ő eszméinek s vára
kozásainak. A mi tehát a csodálatos részleteknek 
körülményes beteljesülését illeti: lehet-e azt termé
szetes alapokon kimagyarázni?

A próféták Isten kegyelméből szólották, a mint 
a Lélek adta vala szólniok Krisztus szenvedéseiről s

*) Gén. 3. 15.; 9, 26—27.; 12, 3.; 17. 20,21.; 49. 8—10. 
Ézsaíás 7. 14.; 9. 6.; 11. 1 —10-; 2 Sám. 6. Mikeás 5. 2. 
Dán. 9. Hoseás 11. 1. Ezsaiás 11. Malakiás 3. Ezsaiás 42. 
35. 41. 43. Zakariás 11. 13.; 12. 10.; 13. 7.; Zsolt. 41. 9. 
Ex. 12. 46.; Zsolt. 22.; 16.; 68. 18. 110.; 1.; 118. 22-23- 

Krisztus és az írás.
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a rajok következő dicsőségről. Az ő belátások, nem 
a nagy telkeknek a jövők történetébe, a jelen mélyre
ható ismeretén alapuló belátás volt. Isteni megjö
vendölése volt az olyan eseményeknek, melyek az 
Isten országával szorosan egybefüggöttek. Nem volt 
az egybevágó azon rendes törvényekkel, melyek a 
világ történetét kormányozzák; hanem igen is össz
hangzásban állt az Isten országának törvényeivel, a 
mint azok részben már is kijelentettek, részint pedig 
még teljesebb kijelentésre voltak hivatva jövőben. 
Azon események, melyeket jeleznek, nem olyanok, 
miket az ember kiváltképen fontosaknak tartana ; 
mig olyan eseményeket meg, a melyeket mi nagy 
jelentőségűeknek vélnénk, gyakran egészen hallgata
gon mellőznek. A nagy napon azonban ki fog tűnni, 
hogy a próféczia több világosságot dérit a történetre, 
mint a történet a prófécziára.

Ezen szemlélődés elegendő lesz kimutatására 
annak, hogy az írás jövendölései kiváltképen spiri
tuálisok, s elválaszthatatlan egybefüggésben állnak 
az ő egész tanításával s történetével. Tegyük még 
hozzá, hogy bárha a nép, melyhez a próféczia intéz
tetek, sót magok a próféták sem értették teljesen 
a Lélek által kijelentett dolgokat, a próféczia mégis 
mindig egybe volt kötve a népnek ugyanazon idő
beli tulajdonképeni történetével, megpróbáltatásával, 
viszontagságaival; úgy hogy intés volt az az isten- 
tentelennek, figyelmeztetés s bátorítás az istenfélő
nek, s új próba, mely elválasztá az igazat a gonosz
tól. (így Ezsaiás 40—66., Dán. 9. stb.)
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Valamint a c s o d a ,  az isteni kegyelemnek 
közbelépése cselekedetben, úgy a próféczia az isteni 
kegyelemnek közbelépése bizonyságtételben. Mind a 
kettő az emberi tévelygés hátterén merül fel; a 
gyermekeit nevelő s a világot kormányzó isteni böl- 
cseségből ered mind a kettő, gyámolául s vigaszta
lásul a nyájnak és megátalkodására az istenteleneknek.

A próféczia azonban, s itt épen ez a fő pont, 
az írás isteni eredetének próbaköve. Ereje, a csodá
kétól eltérőleg, nem függ a tanuk hitelességétől. Ő 
m a g a  a b i z o n y s á g a  ö n m a g á n a k .  Beteljesü
lése a világ szemeláttára történik. A Zsidók, Ti- 
rus, Babilon, Ninive, mind megannyi bizonyságul 
szolgálnak annak, a kinek szeme van a látásra, hogy 
szava hihető próféczia áll előttünk, s hogy Istennek 
ajka szólott. A próféták szavának legbizonyosabb ma
gyarázata mindazon népek és országok tényleges álla
pota, melyekről szóltak; s minden ember előtt nyil
ván valóvá lehet, hogy az Úr, ki egyedül képes be
látni mindent elejétől végig, az jelentette ki mind
ezeket szolgáinak a prófétáknak.*)

*) Az utóbbi időkben egészen nyilván láthatjuk . . . 
Mindazon népek, a kik a hajdankorban ellenségei valának 
az Izráelnek, teljesen elpusztultak, az Arábok kivételével, 
a kik még ma is fen vannak testvéreik mellett. A zsidók 
szétszóródtak mindenfelé, elszéledtek különféle országokba, 
s még ma is külön vannak válva a népektől. Judea, Áru
mon, Moab, Edom és Phalestis minden vonásban magukon 
hordják bélyegöket. A fejedelmi Tyrusnak helyét, mint a 
próféczia megmondó, pusztaság jelzi, a hol halászok tere
getik hálóikat . . . Ammon fővárosa tevék istállójává lett,

4*
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A prófécziának legtalálóbb beteljesülése ott 
látható magában a zsidó népben. Negyven század 
tette meg azóta futását, mikor a nemzet első Ígé
rete tétetett Ábrahámnak. S a mint Bálám előre 
megjövendölte: „maga lakik s a pogányok közé nem 
számláltatik.u (IV. Móz. 23. 9.) A mig a régi egyip
tomiak, assyrok, chaldeaiak s a rómaiak, a világ 
leghatalmasabb népei mind letűntek: az Izrael él, 
s túlélte mindazon sanyarúságokat s üldözéseket, 
melyeknek alá volt vettetve. Saját országukból elűzve, 
a népek között szétszórva, egész századokon keresz
tül eltiltva tulajdon földnek birhatásától, odavetve 
sérelmeknek, rablásnak, s a legkegyetlenebb üldöz
tetéseknek, még ma is fen vannak, nagyszámú, eré
lyes nép, testben, lélekben ép, s valóságos rejtély 
úgy fenmaradásában, mint elszigeteltségében. Köze
pette azon számos változásoknak, melyek a nemzetek 
történetében előfordultak, Izráel a történeti nép, 
vagy, a mint Ezsaiás nevezi (44. 7.) „az örökké való 
nép;“ tanúbizonysága az írásban elmondott Szent 
történetnek, s záloga egy még nagyobb s dicsősége

Moabé romhalom ; Petra templomai baglyok tanyája s az 
Urnák egykor Edom fővárosa ellen kiejtett szavai ércztol- 
lal vannak felirva a sziklákra mindörökre. Babilon, a „nagy“, 
rombadölt. A próféczia szelleme, mely a világ történetének 
eseményeit előre megmondá, s mely kijelenté a városok el
pusztulását, teljes megsemmisülését, a midőn azok még ha
talmuk teljes büszkeségével kevélykedtek : az sohasem tu
dott hazudni; s előre kimondott Ítéletei betű szerint betel
jesedtek, s az eredmény bizonyítja minden pontocskájuk igaz 
voltát.“ Dr. Keith „Demonstration of Truth.“ 13. és 388. 1.
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sebb theokraczia beteljesülésének. És bár a meta- 
physikai szőrszálhasogatás vagy napjainknak elfino
modott korszelleme akármilyen megvetéssel forduljon 
is el Istennek minden közvetlen beavatkozásától akár 
a múltban, a mint azt a történelem említi, akár a 
jövőben, a mint az írásnak prófécziája jelenti: a zsi
dóság élő jele és megczáfolhatatlan tanúbizonysága 
a Biblia igazságának. Csodáknak és prófécziáknak 
élő bizonyságuk van benne. Nem csoda, hogy korunk 
legnagyobb bölcsésze (Hegel) a zsidók történetében 
homályos és meglepő rejtélyt látott. S az csakugyan 
a történelem csodája ép úgy, mint a hogy a csodák 
történelme ; megfejtése annak Jézus Krisztus, Isten
nek Fia, e „világosság a pogányoknak megvilágosi- 
tására és az Izráelnek dicsősége.“ (Luk. 2. 32.)

Az élő Isten különböző a bálványoktól, úgy 
a pogányság bálványaitól, valamint a philosophia 
abstract istenének bálványától, maga hivatkozik erre, 
mint tulajdonai egyikére, hogy ő kijelent jövendő
beli dolgokat. „Hozzátok elő a ti ügyeteket, azt 
mondja az Ú r! hozzátok mellé minden erősségie
ket, azt mondja a Jákob királya ! Mondják meg, és 
jelentsék meg nékünk a következendő dolgokat, a 
melyek legelőször lésznek, mondjátok meg : és hozzá
tok hajiunk, és megtudjuk azoknak végét: vagy a 
melyek következnek, mondjátok meg nékünk ! Mond
játok meg, ezután minemü dolgok lesznek; hogy 
ti istenek vagytok.“ És ismét: „A mely régi dolgo
kat eleitől fogva megmondottam vala, és az én szám
ból származott dolgokat; melyeket szóltam vala,
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azokat hamar véghez vittem és bekövetkeztek.u 
(Ezsaiás 41. 21—23. ; 45. 18—21.; 48. 4—5 .; 
14— 16.) Még Babilon királya, a pogány Nabuko- 
donozor is felkiált: „Bizonynyal a ti Istenetek, ő az 
Isteneknek Istene és a Király oknak ura, és megje- 
lentője a titkoknak, hogy megjelenthetted ezt a tit
kot \u (Dán. 2. 47.)

így tehát a prófécziát maga az Ur nyilvánitja 
bámulandó bölcsesége és véghetetlen felsőbbsége pró
bájának és bizonyságának, a melyet a végre rendelt 
számunkra, hogy megmutassa, milyen gondja van 
ránk s megerősítsen a tévelygések kisértései ellen. 
Az egyszerű, sophistikától ment, természetes értelem 
a prófécziát természetfólötti tekintély biztos jele 
gyanánt fogja fogadni, s csupán a mi korunknak 
fonák éleselműsége és pseudo-spiritualismusa az, mely 
az ő speculativ bölcseségének képzelt magasáról le
néző kicsinyléssel szólt a prófécziáról, mint az írás 
igazságának bizonyságáról.

Es előre megjövendölt események minden be
teljesülése, legyen bár e beteljesülés magában az 
írásban emlitve (mint a babiloni fogságról, Cy- 
rusról stb. szóló próféczia) vagy pedig följegyezve a 
történelem lapjain (mint Jérusálem pusztulása s a 
Zsidók szétszóratása) a próféczia igéjét csak annál 
bizonyosabbá teheti előttünk; úgy hogy azon szilárd 
reménységgel tekinthetünk előre, hogy Isten kétség
kívül nyilvánvalóvá teendi azon titkot, melyet szol
gáinak, a prófétáknak kijelentett, mig teljesen meg 
vagyunk győződve arról, hogy az írás azon dolgokat
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foglalja magában, melyeket Isten mondott, a mit 
azon jel is bizonyít, melyet Isten adott Mózes által 
tájékozásunkra és bizonyságunkra. (Deut. 18.20—22.)

3. A k ö n y v n e k  k ü l ö n s z e r ü  á l l á s a .
Vesd össze a Bibliát az apokrifus könyvekkel! 

Mily szembetűnő a különbség! A külső tekintély 
elegendőkép elválasztja egymástól a kanonikus köny
veket, meg az apokrifusokat. Azonban, a ki a jó 

• ó-bort megizlelé, elfogadhatná-e e helyett tévedés
ből az emberek meghígított, gyenge készítményét? 
„Mi a polyva a búzához képest?“ Épen nem becs
méreljük az apokrifusok értékét, főleg azokét nem, 
melyek a Malakiás és Máté közé eső korszakból szár
maznak. Az Isten népének ezen korszakbeli története 
igen érdekes és értékes, s a Makkabeusok szenve
dései és hite nagyon épületes és bátorító. A tanelvek 
fejlődése hasonlóképen nyomozható a különféle apo- 
krifus könyvekben. Olvasásuk közben azonban csakha
mar kiérezzük, hogy itt embernek szava hangzik, 
nem pedig annak a szava, a ki különböző időkben, 
különféle módon szólt hozzánk a próféták által.

Milyen különbség tapasztalható a négy evangé
lista s az apokrifus evangéliumok közt! Milyen gyer
mekesek azok a csodák, melyeket a hagyomány 
Annak tulajdonít, a ki minden tettében a mennyei 
Atyát dicsőité és láttatá!*)

*) A Római egyház igen nagy gondot fordított az apo
krifus könyvek fölemelésére, némely általa hirdetetett tan
tételnek érdekében. A németországi rationalisták is nagy von-
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Az apostoli atyák iratai viszont, bármi szépek és 
jók legyenek, csak annál jobban s fényesebben tün
tetik ki az apostoli ihletett levelek bámulatos saját- 
szerűségét, kimeríthetetlen mélységöket, isteni egysze- 
rűségöket, csodálatos tömörségöket, tisztán átlátszó 
világosságukat, általános jelentőségöket, szóval isteni 
eredetüket.*)

4. A B i b l i a  c s o d á l a t o s  f e n m a r a d á s a .

Csodálatraméltó ezen följegyzések fenmaradása. 
A zsidók gondosan őrködtek az ő Szent irataik be-

zalommal viseltetnek e könyvek iránt. Ezek jelentőségéről 
történt már megemlékezés. Hibáik nagyon hasznosak, nem 
csupán azért, hogy az írás tökéletességét kitüntessék, ha
nem azért is, hogy bizonyságául szolgáljanak ama külön
ben is világos ténynek, mily sötétség s mily szellemi gyen
geség tartá elfoglalva az Izráelt akkor, mikor az Üdvözitő 
megjelent; s hogy 0, bárha Izráelből való, nem a zsidó 
népnek produktuma volt, ki bölcseségét és világosságát 
emberektől nyerte volna, hanem az onnan felülről jövő Úr.

Igen jellemző, hogy János evangyéliomának 2. része 
a kánai menyegzőn történt csodát úgy említi, mint a leg
elsőt, melyet Jézus tett, s ekképen kizárja mind a többi 
csodatételeket, melyeket a hagyomány Krisztus gyermek
korához told.

*) Az apostoli atyákra vonatkozólag, Neander e kö
vetkező megjegyzést teszi Egyháztörténete 2-ik kötete 
405. lapján : „A maga nemében valóban páratlan tünemény, 
mily szembetűnő a különbség az apostolok iratai, meg az 
apostoli atyákéi között, kik pedig amazoknak majdnem 
kortársaik voltak. Más esetekben az átmenetek rendesen 
fokozatosak szoktak lenni, itt azonban egészen rögtönös 
változást tapasztalunk. Itt nincs alig észrevehető hajlás,
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tűje fölött. A leggondosabk s a legszorgosabb össze
hasonlítás is csak jelentéktelen eltérésekre tudott 
akadni a kéziratokban. S bárha úgy a héber, mint 
a görög írások gyakran voltak ellenséges üldözések 
tárgyai: semmi emberi kegyetlenség s ármánykodás 
sem volt képes őket elpusztítani.*)

S az még sokkal csodálatra méltóbb, ha elgon
doljuk, kik által lettek ezen iratok fentartva? A 
Zsidók lelkiismeretes gondviselői voltak az Isten or
szágáról szóló könyvnek; Róma pedig az egyházról 
szóló könyvet óvta meg. A zsidók, a kik maguk el
vetik a Messiást, kiről Mózes és a próféták bizony
ságot tettek, ők maguk óvják meg azon könyveket, 
melyek hitetlenségök ellen bizonyítanak, s melyek

hanem egyszerre, hirtelen megszakasztott átmenet egyik 
irályból a másikba, mely tünemény azon ténynek beisme 
résére vezet, hogy Isten Lelke egészen különösen volt mun
kás az apostolok lelkében, s az első korszakban új teremtő 
elem működött.“

*) A Biblia üldözésének története igen érdekes feje
zetet szolgáltatna. Jeboíakim, Juda királya elégette azt a 
prófétai könyvet, melyet Jeremiás diktált Baruchnak, maga 
pedig az Úrtól vevén az Igét. A király nem akarta ezen üze
netet elfogadni, s a göngyöleget a tűzbe vetteté. Azonban 
hiába volt minden támadása Isten Igéjének elpusztítására. 
Isten Igéjének állnia kell, és Jeremiás, Jehovának paran
csolatára, másik göngyöleget fogott, s mindent újra leirt 
az előbbi szavakban; s még egyéb hasonló szavak is járul
tak amazokhoz. Mikor Diocletian az Egyházat üldözte, 
minden pergament eléadatott, a melyeken a írás különféle 
szakaszai foglaltattak s nem egy keresztyén vérével pe
csétlé meg az Isten Igéjébe vetett bitét.
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Jézus isteni küldetéséről s tekintélyéről győzik meg 
a világot.*) S hol van a világon más nép olyan, 
mely gondosan megőrizze azt az irományt, mely is
mételve és határozottan kimondja, hogy e nép mily 
nyakas, háladatlan és istentelen ? s a mely írás min
den diadalukat, és kitünésüket nem az ő természe
tes tulajdonaiknak és hajlamaiknak, sem nem az ő 
saját erélyöknek és érdemüknek tulajdonítja, hanem 
kizárólag az Istenség kegyelmének és hatalmának.**)

Másrészről pedig nézd, a római egyház az, 
mely az evangélisták s az apostolok iratait megőrzi. 
Az az egyház őrzi meg, s azon Írásokat, melyek ki
mondják, hogy Krisztus „egy áldozatával örökre tö
kéletesekké tette azokat, a kik megszenteltetnek.“ 
(Zsid. 10. 14.) s kimondják a z t: „kegyelemből tar
tattatok meg hit által. És az nem tőletek van, Isten 
ajándéka; nem cselekedetekből, hogy senki ne kér
kedjék.“ (Efez. 2. 8—9.) meg azt: „és tett minket 
királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyjának.“

*) Pascal „Pensées, des Juifs.“ 8.
**) Niebuhr az assyriai és babyloniai történelmi kút- 

forrásokról szólva megjegyzi : „Az Ó-Testamentom teljesen 
egymagában áll kivétel gyanánt a hazafiságból eredő meg
bízhatatlanságot illetőleg : az sohasem hallgatja vagy palás
tolja el azon nép nyomorúságát, a melynek történetéről szól. 
Minden történet-irat között, az Ó-Testamentom áll legma
gasabban igazmondás dolgában, s ezt még az is kénytelen 
bevallani, a ki különben ezen könyv Isten-ihlettségét el 
nem ismeri. Egyszersmind azt is meg kell e könyvről je
gyeznem, hogy pontos a legapróbb részletekig.“ „Göttliche 
Offenbarungen“ Auberlen. 86. 1.
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(Jel. 1., 6.) meg azt: „Egy az Isten, egy a köz
benjáró is, Isten és az emberek között, az ember 
Krisztus Jézus.“ (I. Tim. 2., 5.) meg azt, hogy 
Péter: „nem gondolt arra a mi isteni, hanem a mi 
emberi.“ (Máté 16. 23.) s még a pünköst után is 
méltán megfeddetett Pál által, ki „szemtől szembe 
ellenállott neki,“ (Gál. 2. 11.) meg azt, hogy a Fiú 
maga mondja Máriának, ne avatkozzék a mennyek 
országának dolgaiba; meg a z t : „ingyen vettétek, 
ingyen adjátok,“ (Máté 10. 8.) meg azt: „a kik 
tiltják a házasodási és sürgetik az ételektől való ön
megtartóztatást“ (I. Tim. 4. 3.) azok hazugságta- 
n itók ; meg azt: „hogy a gyülekezetben ne beszél
jünk ismeretlen nyelven“, (I. Kor. 14.) meg azt, 
hogy a keresztyének, mint az Apóst. Csel. 17. 11. 
azért vannak kiemelve, mert még az apostolok ta
nítását is az írás tekintélyének s megerősítésének 
vetik alája !

A zsidók akaratuk ellenére tanúságot tesznek 
Jézusról, Róma pedig gondosan megóvta s leirta a 
maga tulajdon Ítéletét.

5. A B i b l i a  k a t h o l i c z i t á s a .

Az a könyv, melynek létezése annyi évszázadra 
terjed, mely annyi különféle népre gyakorolt befolyást, 
mely átalakította bölcsek és egyűgyűek, gazdagok 
és szegények, czivilizáltak és barbárok szivét lelkét, 
méltán nevezhető katholikus, azaz az egész világra 
kiterjedő könyvnek. Ha halljuk, hogy északi Skóczia 
népe azokat a zsoltárokat énekli, melyeket annyi,
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annyi évszázaddal ezelőtt Dávid, az Izráel királya 
szerzett, mig Görögország és Róma lyricusait csak 
néhány tudós ismeri, méltán kérdhetjük: hogyan le
hetséges , hogy egymástól korra és térre nézve 
egyaránt oly távol eső embereknek öröme, búja, pa
nasza, kételye, félelme s reménye, ugyanazon éne
kekben nyerjen kifejezést? A midőn halljuk, hogy 
imádságaikat kisdedeink a héber „Amen“ szóval vé
gezik ; és halljuk, hogy haldokló szentjeink ajakán 
diadaluk és reménységök jelszava gyanánt a héber 
„Jerusalem“ és „Hallelujah“ szavak lebbennek e l: 
méltán azt kérdhetjük, honnan van az, hogy lelki
életünknek legelső kezdetétől e földön, utolsó lehel- 
letéig, nyelve a héber ? Az írás, a zsidó Ige, az az 
általános Könyv.

A legműveltebb nemzetek meghajolnak előtte 
s okulni vágyó gyermekek gyanánt tanulnak kimerít
hetetlen lapjairól; s a legdurvább törzsekhez, vilá
gosságot és szeretetet visznek egyszerű és hatalmas 
mondásai. E könyv a vezetője VI. Edvardnak, gyö
nyöre Francis Baconnak, tanulmánya Newtonnak és 
Pascalnak. Mig egy részről királyok és filozófok böl- 
cseséget s tanácsot merítenek ez ihletett műből, más
részről utitársa az életutján iparosnak, kereskedőnek, 
vigasztalója az özvegynek s oktatója a tanulatlan
nak és műveletlennek. Nincs egyetlen olyan életkor, 
a melyhez ne illenék. Tejet nyújt a csecsemőknek, 
útmutatást a serdülőknek, erőt a férfikorbelieknek, 
vigasztalást a megaggottaknak. S nincs az életben 
olyan foglalkozás vagy állapot, a melyben hasznos
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és üdvös ne volna. Fegyverzet az a küzdőknek, erős
sége az elhagyottaknak, segedelem a veszélyben for
góknak, gyámbot és támasz a haldóklóknak. S nincs 
olyan kedélyállapot, a melynek üdvös ne volna. 
Hangja örömmel teljes, de azért öröme legünnepélye
sebb pillanatainkban sem hat ránk sértőleg; hangja 
komoly, azonban e komolyság csak inkább földerít 
és neveli örömünket. A huszonharmadik zsoltár a 
halálos ágynak vigasztalója, s egyszersmind hű kifeje
zése legörvendezőbb és legünnepélyesebb érzelmeink
nek. Csodálatra méltó könyv, minden korok, minden 
népek, minden emberek, minden idők számára! Nem 
csoda, hogy neved az le tt: Biblia, azaz; A könyv !*)

Y. F E J E Z E T .

Izrael Messiása. Az élő s az írott Ige.

Mikor Jézus azt mondá a Samariabeli asszonynak: 
„az üdvösség a zsidók közül támadott.“ (Ján. 4., 22.), 
ezzel egy olyan tényt jelzett, mely az Isten országa 
történetének s az írás sajátságos voltának magyará
zata. Jézus Izráelből származott, s Isten Ígéretei az

*) Sir Walter Scott, legutolsó betegsége folytában 
arra kérte vejét, olvasson neki a könyvből. „Melyik könyv
ből ?“ kérdé a megszólított. A nagy ember pedig igy fe
lelt : „Könyv csak egy van, a Biblia. Az egész világon az 
a neve: A könyv. Minden egyéb könyv csak levél, csak 
töredék. A Biblia az egyedüli teljes, tökéletes könyv. 
Annak világossága fényt áraszt a sir fölé s az öröklétre. 
Az az egyetlen könyv.“ Malles. Altes und Neues. 1866. 105.1.
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Abrahám magvának tétetlek. Az írott ige a zsidók
nak adatott, s a lényeges örök Ige testté lön, és Szűz 
Máriától, a Dávid leányától született. Isten igy kö
tötte össze öröktől fogva, szükségképen és elválaszt
hatatlanul az Igét, mely az ő dicsőségének fénye s 
a maga lényének kifejező képmása; Izráelt, az ő 
választott népét; az írás kijelentéseit, és Jézust, az 
Istennek s embernek Fiát. Valamint az Ige az Isten
nél vala, mint az Isten tanácsának központja, vala
mint az Ige benseje és központja lett a teremtésnek, úgy 
az Ige lön kiválasztva megváltás középpontjává is, és 
középpontjává a jövendő dicsőségnek és örökségnek.

A mig Isten e nagy tervének, Isten Fia volt a 
központja, Izrael viszont, mintegy annak első köz
vetlen körvonala. Isten az Izráelt választotta ki azon 

' kertté, a melyben ez áldott ágnak sarjadnia kell vala. 
Izráelt különválasztá minden népektől, minthogy 
abból kellett támadnia a világ Megváltójának és 
Üdvezítőjének. S valamint Izráel a Krisztusban és a 
Krisztus végett lön kiválasztva, úgy egész története 
és neveltetése is e nagy tárgyhoz van alkalmazva. 
Sőt többet mondhatunk, Krisztus, az Ige, volt való
ban e nemzet lelke, mely történelmét és jellemét 
alakította, s könnyen érthető, hogy e nép azóta holt, 
mióta őt megvetette. (Ezek. 37.)

Az írás tehát, mely Istennek, mint a világ 
Megváltójának kegyelmes munkásságáról tanúskodik, 
sehonnan máshonnan nem eredhet, mint a Zsidók 
közül. Az isteni tervezés szerint Jézusnak Izráelből 
kellett származnia, s igy következéskép az írásnak is 
Zsidónak.
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Azért van Jézus és az írás között az a meg
lepő hasonlatosság ; olyan hasonlatosság, melynek fen 
kell forognia, hol az életnek forrása és fejlése közös. 
Mind a kettő Isten kijelentése; e m b e r i  és  i s t e n i ,  
z s i d ó  és  k a t h o l i k u s .

Mikor a nép Jézust látta, mikor tanítását hall
gatta, az első benyomás az vala, hogy őt úgy ismer
ték, mint embert. Ismerték anyját, férfi- és nőroko
nait. Tudták, hogy Názáretből való. Látták József
nél, az ácsnál. Igazi, valóságos, alázatos emberi lényét 
nem rejté el előttök; ellenkezőleg, Jézus a legna
gyobb egyszerűségben, leplezetlenül, minden külső 
ékesség nélkül élt, szólt és járt mint ember; s egé
szen távol volt tőle, hogy megjelenését, modorát, be
szédét bármi titokszerű tekintélyességbe öltöztesse. 
S ezen a teljes egyszerűségen a nép megütközött s 
úgy nyilatkoztak felőle, hogy az a különös isteni 
küldetés méltóságával ellenkezik. Istennek Fia oly 
hiven vett szolgai formát magára, hogy még Keresz
telő Jánosnak is azt kelle mondania: „Boldog, a ki 
én bennem meg nem botránkozik.“ (Luk, 7., 23.)

Ugyan igy áll az eset a Bibliával is. Irálya e 
könyvnek emberi, különösképen keleti. Azt szokták 
mondani; Nem emberi könyv ez ? Nem keleti-e 
nyelve, szólása, gondolatai, képei ? Nem találkozunk-e 
szellemi rokonaival, a rokontörzsek könyvei közt? 
Az emberi elem, vagy jobban mondva a külső, való
ban nagyon szembetűnő. A Bibliában vannak tör
téneti könyvek, események följegyzesei, elbeszélések 
családokról, származások felsorolása s törzsek és há
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borúk statistikája. Némely része egészen naplószerű, 
melyben a nemzet tapasztalatait őrizte meg, s olyan 
részletezéssel bővité ki helvlyel közzel, hogy az ide
gent nem érdekelheti. A Bibliában vannak költemé
nyek, parabolák, rejtvények, elvmondatok, levelek*) 
— szóval, különféle emberi kompoziczió. Csakhogy 
ez az emberi jelleg sohasem helyezkedik szembe el
lenségesen az isteni eredettel. Az volt az Istennek 
kegyelmes akarata, hogy az Ige t e s t t é  legyen. Jézus 
valóságos ember és igaz Isten volt. A Biblia szol
gai formában, emberi; de eredetére, igazságára s ha
talmára nézve isteni.

Jézus nem ember volt csupán ; ő zsidó férfiú 
volt, az Izráel népéhez tartozott. Láttuk már, hogy 
ez igy volt elrendelve Istennek tervében. Hozzá kell 
azonban tennünk, hogy Jézus sohasem mondott le 
Istennek azon gondolatáról, mely az Izráelnek első
séget és kiváló helyet szabott meg az Isten orszá
gában. Ellene nyilatkozott ugyan az emberi hagyo-

*) Méltó a megjegyzésre, mert teljesen összhangzik 
az Egyház könyvének sajátszerűségével, hogy ebben oly 
sok a Levél. Nem csupán az apostolok levelei azok, hanem 
még az Evangyéliomok között is vannak. Lukács a maga 
elbeszélését levél alakjában intézi Theophilushoz; Jánosevan- 
gyélioma is (akár első levele kíséretében küldetett akár nem) 
szinte oly formán végződik, mintha külön olvasó körhez 
lett volna intézve. Az Apostolok cselekedetéről szóló könyv 
hasonlóképen epistola, a Jelenésekről szóló könyvben pedig 
az Urnák hét levele foglaltatik. Mind ebben a könyvnek 
családias jellemét láthatjuk. A család történeti könyve, — 
levelek.
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Hiányoknak, a farizeus kevélységnek és szükkeblűség- 
nek, de megerősítette az atyáknak tett Ígéreteket. 
(Kom. 15., 8.) Jerusálemről úgy szólt, mint a nagy 
király városáról; szólt a pogányok idejéről, s az 
Izráel jövendő megtéréséről ő hozzá; s minthogy a 
Lélek teljesen birtokában volt, előre látja az időt, 
midőn a törvénynek és prófétáknak minden jótája 
és pontocskája beteljesül. Jézus volt az igaz izrae
lita. Nemzetisége szemmel látható mindenütt. Izráel, 
a választott nép, az Isten szolgája, a papi nemzet, 
hiv és teljes kifejezőjére, virágjára és tökéletes gyü
mölcsére talál benne, abban a Jézusban, a ki Izráel- 
nek éltető lelke és gyökere, s gyökere és ura Dá
vidnak.

S épen ezen oknál fogva Jézus a minden em
berek és minden népek embere. Az egész katholi- 
czitás központja Jerusálem. A zsidók különálló néppé 
választattak, azonban a végre, hogy ő bennök áldas- 
sék meg az egész emberiség; Izráel van hivatva 
minden nép számára világosság és áldás központ
jává lenni; kiválasztásának alap-oka általános; el
szigeteltségének titkos czélja, kiterjedés; rendelteté
sének igazi öröme és dicsősége, az egész világra ki
terjedő befolyás. Jézus, a zsidók királya, Jézus az 
igaz izrelita, van rendelve arra, hogy magához von
jon minden embert, hogy uralkodjék minden em
beren.*)

*) Ezzel a nézettel találkozunk valamennyi apostoli 
Írásban. Szeretném, ha az olvasó figyelmét János evangyé- 
liomára fordítaná, mely a „szellemi Evangyéliomnak“ szo- 

Krisztus és az írás. 5
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S a mi Jézusra nézve, ugyanaz a eset áll az 
írásra nézve is. Az is zsidó és katholikus. Katholi
kus, az az általános zsidó jellemének nem daczára, 
hanem épen következtében. Hogy általánossá legyen, 
nem szükség átpogányosítani, sem pedig megfosz
tani zsidó jellemétől. Zsidó jelleme az írásnak, nem 
olyan ruházat, a melybe véletlenül van öltöztetve ; 
maga a test az, melyet Isten tervével megegyező- 
leg a Lélek készített. Töröld el zsidó jellemét s el
veszett a lényeg is. Krisztus és Krisztus eszméi zsi
dók, s Istennek terve szerint azok.

A pogány és idegen elem az Egyházban igen 
nagy mértékben lett már forrásává, úgy az elméleti 
eretnekségnek, mint a valóságos hithagyásnak. S 
még maga a reformatio sem szabadult meg teljesen 
az idegen elemtől, bárha a pogány elemet majdnem 
egészen kiküszöbölte is. Sém kötelessége Jafetnek 
helyet adni, Jafeté nem megváltoztatni Semet. Az 
evangélisták és az apostolok tettei és tanításai zsi
dók, máskülöben lehetetlen őket teljesen megérteni.

kott neveztetni. Amint ő használja „a nemzet“ kifejezést, 
meglepő. Jézusnak nem csupán ezen nemzetért kell halnia, 
„hanem hogy az Istennek elszéledt gyermekeit is egygyé 
gyűjtse össze.“ (Ján. 11. 52.) Itt egy nemzetről, s minden 
népek közül való kiválasztásról van szó. Épen úgy, mint a 
hogy a Jelenések könyvének 7-ik részében a tizenkét nem
zetségről van szó, a z o k  u t á n  pedig nemzetek nagy so
kaságáról. És különös, hogy ezen utóbbi hely 9-dik versét 
idézték már annak bizonyítására is, hogy Izráel és a többi 
nemzet között nincs többé különbség.
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A Messiás, a bűnök terhét hordozó Bárány, 
Jézus Krisztus vére s annak tisztító ereje, az Izráel 
királysága, az úgynevezett „Uj-Testamentom“ min
den nagy, lényeges és dicső igazsága, gyakran át 
lettek már alakítva jafetikus abstrakcziókká, azon 
jóhiszemű reménynyel, hogy a nyugoti értelemnek 
ilyen módon lesznek hozzáférhetők, tetszők és gya
korlatiak. Ezen eljárásnak végoka azonban valóság
gal még is a kereszten való megbotránkozás. „Az 
üdvösség a zsidóktól ered ; és zsidó tényeket s esz
méket átpogányosítani (platonizálni) annyit tesz, mint 
az Evangéliumot meghamisítani, a végett, hogy tes
sék a G ö r ö g ö k n e k ,  a kik b ö l c s e s s é g e t  kí
vánnak. A mi theologiánk (még a hívőké is) nagyon 
is elvont, történelmietlen ; tanokat vizsgál logikailag, 
a helyett hogy azokat összefüggésben szemlélné az 
Isten országának s az Egyháznak történetével. Jafe
tikus az, nem pedig Semitikus; római, logikus, jól 
rendbeszedett, módszeres és gépies; de nem keleti, 
mely megegyeznék az írás modorával, szellemével, 
mely amaz élő Istennek levegőjét szívja, ki az ő né
pét meglátogatja, és újra eljövendő dicsősége meg- 
bizonyítására.

Az írás Jézus Krisztushoz hasonló, mert ő az 
Izráel lelke, az írás pedig az Izráel történetkönyve. 
Nézzük csak az írást mint szerves növésűt (nem 
mint kőtömeget, halmozottat, hanem mint élő nö
vényt) sok érdekes tény merül föl előttünk, melyek 
közül azonban én csupán hármat akarok említeni.

Először: Minden része teljes, s magában fog
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lalja a magot, a csirát; s bárha a következő részecs
kékben mindig több meg több van a fejlődő mag
ból: a megelőző részecskék ez által nem lesznek 
sem fölöslegesekké sem elavultakká. így az egész 
Evangélium benne foglaltatik a Genesisben; sőt a 
Genesis harmadik részében a protevangelium magá
ban foglalja csirájában Istennek egész tanácsát. Benn 
van az még teljesebben a Leviticusban, még telje
sebben Dávid zsoltáraiban, még teljesebben Ezsaiás 
prófécziájában, még teljesebben Pál apostol levelei
ben. A mily mértékben fejlődék, nevelkedék Izráel 
testben lélekben, (vagyis jobban mondva a Krisztus
ról szóló kijelelentés Izráelben, mert a nép maga 
mindig messze mögötte maradt Isten dicsőségének) 
ép oly mértékben fejlődik az írás is. Nem úgy, 
mintha a régi tőhez valamit hozzátoldottak volna, 
(mint kőhalmazhoz más követ) hanem a növény, a 
szervezet, a test az a mi női .  Gyönyörű és áldott 
intézkedése a mi nagy és áldandó Istenünknek. Ábra
hám örült, örült Dávid is, örült Ezsaiás és örült 
Pál is ; mert mindegyiköknek adva volt m i n d e n ,  
bárha különböző fokozatban, más módon és más 
mértékben.

Azonban habár Pál ezt az egészet teljesebben 
birja is, mint Dávid vagy Mózes, félre löki-e ő Dá
vidot és Mózest, mint a hogy az állványt félre szo
kás lökni, mikor az épületet már bevégezték? Epen- 
séggel nem; nem pedig, egyéb okok között azon 
oknál fogva sem, mert a Genesisben, meg a Zsoltá
rokban, meg a prófétákban egy olyan nagy terje-
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delmü tervezetnek kijelentése foglaltatik, melynek 
beteljesülése még jövendő időkre terjed ki, ngy hogy 
az Igének megelőző szakaszai nélkül sem mi, sem 
jövő némzedékek tökéletesek nem lehetünk; sok 
olyan része van az egésznek, a minek még ezután 
kell kifejlődnie, s igazán és teljesen megvalósulnia, 
így tér vissza az Apocalypsis az Genesishez, s Pál 
apostolnak a Rómabeliekhez irt levele tizenegyedik 
része igy vezet vissza bennünket Mózeshez és a pró
fétákhoz.

Ha a Biblia olyan volna, mint valamely kő- 
gyüjtemény, belőle némely darabot kiválasztanánk, 
másokat félretennénk, mint kevesebb becsüeket s 
szépségüeket; s bárha az ilyen válogatásban igen 
nagy hibákat követhetnénk el, kisebb nagyobb mér
tékben mégis meglehetősen teljes gyűjtemény ma
radna birtokunkban. A Biblia azonban növényhez 
hasonlatos, s minden egyes része nem gépiesen vagy 
esetlegesen van összerakva, hanem szervesen egye
sítve s ezért uralkodik itt életnek törvénye; s az, a 
ki tisztelni tudja az életet, sem hozzá nem fog tenni 
semmit, sem elvenni akarni semmit azon gyönyörű 
növényből, melyet az Atya ültetett Krisztusban a 
Lélek által.

Másodszor: Ha az írás növény, termény, vagy 
test, akkor vannak részei melyek fontosság, érték 
szépség dolgában alantabb állanak ugyan, de nincs 
egyetlen egy sem, melyet el lehetne tőle szakasz- 
tani, vagy a melyben ne ugyan az a vér, vagy 
nedv, vagy lélek élne. Senki sem tagadja, hogy az
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emberi testben a tüdő fontosabb, mint a külső ta
gok; a s z í v  sokkal lényegesebb az életre, mint a 
szem; a szem sokkal finomabb és nemesebb rész, 
mint a láb. Senki sem állítja, hogy azzal megölik 
az embert, ha körmeit vagy haját levágják. Azon
ban eleven összefüggés van mind e tagok között. 
Levághatod a kis ujjamat, s én túlélelem, de az é n 
kis ujjam volt az, a mit levágtál s ez csonkítás és 
torzítás. Ugyanezen eset áll a Bibliára nézve is. 
Nem olyan az, mint valamely szövet darab, melyet 
kényíink-kedvünk szerint szabhatunk, vághatunk. 
Test az, melyet e g y  Lélek éltet. Ki akarná állí
tani, hogy a Krónika könyvében egy-egy névsoros 
fejezet épen oly fontos és becses, mint János evan- 
gyéliomának harmadik része ? vagy hogy a Pál ha
jótöréséről szóló szakasz épen oly lényeges mint a 
Krisztus szenvedéseinek elbeszélése. Mi csak azt ál
lítjuk, hogy az egész írás e g y  szervezet, s hogy 
ugyanazon bölcsesség és szeretet formálta az egészet; s 
hogy minden ága, galyja, levele él és lélegzik, szép és 
jó. S hogy az írásnak némely történeti, statistikai 
vagy prófétai szakaszát lényegtelennek, sőt értékte
lennek gondoljuk, ennek oka az, hogy nem élünk 
eléggé az isteni eszmék és föltételek teljes körében.

Harmadszor: Krisztus lévén úgy az írásnak 
lelke, mint lelke az Izráelnek, az írásnak lényege 
teljességgel ő maga. Minden isteni kijelentésnek 
Krisztus nem csupán közbenjárója, hanem központja 
is. A mi előttünk áll, az nem csupán egymásután 
következése prófétai kijelentéseknek az ő jöveteléről,
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munkájáról, dicsőségéről, hanem az, hogy Isten ma
gát Krisztusban jelentette ki az Izráelnek, az ennek 
adott minden tanácsában. Abrahám „az ő napját“ 
(Ján. 8. 56.) látta, s az a kőszikla, mely az Izráelt 
a pusztába kisérte, a Krisztus volt. (I. Kor. 10. 4.) 
Szeretetében és rokonszenvében, szenvedésében és 
hitében Dávid a nagy pásztor-királynak volt typusa, 
s épen úgy Salamon is annak dicsőségét s terjedel
mes uralkodását ábrázolá. Minden ünnepen s min
den áldozaton Istennek világossága fénylik keresztül 
a Krisztusban. Hogy Isten le fog szállani a menny
ből a földre, az volt kifejezve az Izráel előtt Isten
nek ama folytonos megjelenéseiben majd angyal, 
majd hirnök képében, mint a Szövetség angyala, 
azon angyal, kiben Istennek neve van; a kiben Is
ten szinről szinre látható. És hogy a földről, az 
Izráel közül fog felnevelkedni az, ki az Isten előtt 
tökéletes, az Urnák szolgája, a ki lélekkel teljes, ki
ben az Atyának gyönyörűsége telt, az Izráelben szü
letett gyermek, a nekik adott Fiú, a ki „Pele“ Cso
dálatos, tanácsadó, hatalmas Isten, örök Atya, a Bé
kének fejedelme ; igy fejezték ki mindezt a próféták. 
Krisztus tehát igy kétféle módon volt feltüntetve (a 
mit nem lehetett könnyű egyesíteni) a földre szálló 
Jehova, s az Izráelnek képviselője, a Sión Szüzének fia, 
a ki a földről mennybe megy. Felülről várták a Szövet
ség követét. S láttak embert, a ki Jehovával egyenlő.

S valamint Krisztus személye volt minden zsidó 
történelemnek és írásnak lényege, úgy az ő szén-
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védéséi tükröződtek folytonosan igében, typusokban 
és tapasztalatban.

Krisztus és az Izráel ekképen függnek egybe, 
még pedig mindörökre. Az írás teszen tanúbizony
ságot e Jehováról, úgy mint az Izráel Dávidjáról, a 
kiben dicsőség árad a nemzetre, és üdvösség a föld
nek legvégső határáig. Mert az a nagyon uralkodó 
nézet, hogy Izráel az Egyháznak csak árnyéka, mely 
eltűnik a láthatárról, miután a typus immár betel
jesült : az teljességgel nem irásszerű. Izráel nem 
árnyék, mely az Egyházban beteljesült s igy általa 
megsemmisítetett, hanem az az alap, melyen az Egy
ház épült. (Róm. 11.) És bárha a „pogányok ideje 
alatt“ Izráel, mint nép, félre lön is téve, Izráel 
nincs elvetve, mert Izráel az Isten tanácsának nem 
múlandó, ideig-óráig tartó, hanem lényeges része. 
Isten nem bánja meg a maga ajándékait és hivásait. 
Izráel arra lett kiválasztva, hogy legyen Isten népe 
s legyen központja az ő befolyásának s uralkodásá
nak e földön a jövő időkben. Az Egyház az ő jelen 
parenthetikus korszakában nem szorítja ki őt. Az Isten 
országáról szóló könyv beteljesülésre vár; s az Egy
háznak, melyet Jézus és az apostolok tanítottak meg, 
van tudomása e titokról.

Ez a nézet az írásnak sok szakaszát megma
gyarázza, s megmagyarázza egyszersmind azt is, miért 
homályos sok szakasz, olyan helyek, melyek nem 
vonatkoznak a jelen állapotra, hanem azon Istenor
szágra, melyről a próféták mind szólanak.
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Az Egyház könyvében, Jézusnak s vele a Lé
lek által egybe kötött testnek, Izráelben gyökerező, 
s Jérusálemben kezdődő történetét szemléljük.

YI. F E J E Z E T .

Az írás és a Szent Lélek.

Többen (s kivált az utóbbi időkben) kifogást 
tettek az írás ihlettségét hirdető tan ellen, még 
pedig azon az alapon, hogy az írás maga tény 
gyanánt ezt nem állítja. Ez azonban téves nézet; 
az írás nemcsak teljesen és határozottan hirdeti e 
tant, hanem e nézetet közvetve, az írásnak egész 
tanítása is megerősíti.

A legtöbb esetben, ahol az „írás ihlettségét“ 
kétségbe vonják vagy megtámadják, az ellenkezés 
nem annyira az ihlettségnek tulajdonképeni elmélete 
ellen irányul (a minek nem lehetne nagy fontossá
got tulajdonítani), mint inkább azon tudatlanságon 
alapul, mit is jelent voltakép a „Szent Lélek.“ S 
valóban sokkal jobb volna az emberek figyelmét 
behatóbban oda irányozni azon általános igazságra, 
hogy valamint nincsen más teremtő, mint az Atya, 
sem megváltó a Fiún kívül, úgy más senki sincsen, 
ki értelmünket meg világosíthatja, szivünket újjá te
remtheti, mint a Szent Lélek, a ki az Atyához és a 
Fiúhoz hasonlóan, isteni fenséggel és hatalommal 
bir. Mert az emberek nem tudják felfogni, hogy 
e g y e d ü l  Istennek Lelke világosíthatja fel a mi
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lelkünket az Istenről és Krisztusról szóló dolgokban 
s mert nincs elég szilárd hitök s világos belátásuk 
a Lélek sajátképeni munkájába, — a Szent írásba. 
Uralkodnék csak a Szent Léleknek személyéről s 
munkájáról irásszerü nézet kiválóbb hathatósággal 
az Egyházban, nemcsupán formuláiban, hanem való
ságban és életben, sohasem lett volna annyi alka
lom nyújtva az Egyháznak az írás ihlettségérol szóló 
tanítását, mint „gépieset“, „az embereket automa
tákká változtatót“ megtámadni; s az egész kérdés 
távolról sem öltött volna olyan scholastikus és me- 
taphysikus alakot. Mert akkor mind az élő, mind 
az Írott bizonyság természet-fölöttinek, a Lélektől- 
ihletettnek tűnt volna fel. Mennél jobban el lesz 
ismerve a Szent Lélek felsőbbsége isteninek, szere
tetteljesnek s jelenlévőnek, a Biblia is annál jobban 
megszilárdul a szívben és a lelkiismeretben. Ha 
azonban a „Könyvet“ csak úgy tekintik, mint egy 
immár távollévő, tétlen szellem hagyományát s he
lyettesítőjét : ebből okvetetlenül vagy a Biblio-latria, 
vagy a Biblia-elvetése következik. (Lásd a VII. 
fej. 2. jegyzetét.)

Izrael egész története a Lélek közvetlen ve
zetése alatt állott. A szövetség sátora, úgyszinte a 
többi intézmény mind, nem emberi bölcseség által 
lett megalakítva, hanem, a mint Pál apostol mondja, 
,,a szent Lélek jelentett ezzel.“ (Zsid. 9. 8.)

Izrael Igét kapott, mely a Szent Lélek által 
alakított írásban és intézményekben nyert megtes
tesülést. Hasonlóképen Jézus is, a beteljesülés, a
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Szent Lélektől fogantaték. A világ őt meg nem 
ismerő, mert ő onnan felülről való volt; hogyan 
tehetett volna felőle bizonyságot az, a ki nem is
mére. Tehet-e bizonyságot Krisztus felől más, mint 
a Szent Lélek? Ha az írás Jézusról szóló bizony
ságtétel, úgy a Lélektől kell származnia.

Ezt minden keresztyén beismeri. Azonban fog
lalkozzunk csak e gondolattal még tovább is. Ki
csoda értheti meg Krisztust teljesen ? Még Pál maga 
sem mondhatá, hogy ő felfogta, hanem csak azt, 
hogy óhajtja felfogni. (Filip. 3.) S az ismeretnek 
bármily mértékét birta is, saját vallomása szerint, 
a Lélek által] birta. Senki sem ismerheti Krisztust 
teljesen, hanem csak a Lélek, épen a mint senki- 
sem ismeri az Atyát, csupán a Fiú. Ha az írásban 
Krisztusról teljes és kimerítő bizonyságunk van, 
(teljes és kimerítő, nem absolut értelemben ugyan, 
mert a Fiút senki sem ismerheti, csupán az Atya, 
hanem relative, a mi életünkre nézve, tetteiről és 
tanításáról, mimagunkra nézve egyénileg, mint a 
család, a társadalom tagjaira, a zsidókra s az Egy
házra nézve, minden időben) ki egyéb lehet az írás 
szerzője, mint a Lélek ? Egyedül ő birja e teljessé
get, a melyből részt osztogat a különféle Íróknak, 
állásuknak és jellemöknek megfelelő módon.

Azonban ád az írás valami egyenes fölvilágo- 
sítást e tárgy felől ? Igen is ád, még pedig nem 
is csak egy-két elszigetelten álló mondatban, hanem 
gyakran és bőven.

Jegyezzük meg a próféták által folytonosan
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használt kifejezéseket: „Azt mondja az Ur“ . ,,Az 
Úrnak szája mondotta.“ ,,Az Urnák szava“ , majd 
egyikhez, majd másikhoz. Hoseás 12. 10 azt olvas
suk: „És szólottám nektek a próféták által, s én 
magam sok látásokat jelentettem néktek, és a Pró
féták által példázó dolgokat mutogattam.“ És az 
igaz prófétának ezen jellemvonása oly határozott, 
hogy Jeremiásnál a legiszonyúbb fenyegetéseket ol
vassuk a hamis próféták ellen, a kik szerte jártak 
a nélkül, hogy Isten küldötte volna őket, és szól
tak a nélkül, hogy Istentől lettek volna megbizva a 
a szólással (Jer. 27. 29.) A prófétákra, mint ők 
magok erősítik, Istennek lelke szállott. Kívülről s 
felülről eredő befolyás az. Az Úrnak keze nyugodott 

é rajtok, jeléül annak, hogy nem az ő saját elmélke
désük emelte fel őket oda, hogy jövendő dolgokat 
lássanak, hanem az örök Istennek Lelke. A három 
nagy prófétának, Esaiásnak, Jeremiásnak és Eze- 
kielnek tulajdon külön látása és ünnepélyes elhiva- 
tása volt, mely őket prófétai tisztökre szólítá. Esaiás 
ajkait elevenszén illeti az oltárról (Es. 6. 7.); Jere
miásnak Jehova azt mondja: ,.Ime adom az én Igé
met a te szádba.“ (Jer. 1. 9.); Ezékiel az Úrtól 
levelet kap és szájába veszi azt. (Ezék. 3. 2.); a 
a küldetés isteni eredetű volt, és Ezekiel Isten pa
rancsához híven így szól: ,,Azt mondja az Úr“. 
Isten prófétái közül a legtöbben nem készek a me
nésre ; az Úrnak kényszerítenie kell őket, hogy men
jenek ; így Mózest, Jeremiást, Jónást, — legyen 
annál világosabbá, hogy Isten küldé őket, hogy
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vigyék meg az ő üzenetét, nem pedig a magok 
tulajdon gondolatait; prófécziájoknak úgy eredete, 
mint az üzenet maga, Istentől származott.

Ezzel megegyezőleg úgy találjuk, hogy Mózes
ből és a prófétákból vett idézetek alkalmával, mind 
az Úr, mind az Apostolok gyakran az Írónak egyéni 
nevét is fölemlítik, mint példáúl Esaiásét, Dávidét, 
sa t.; de az ilyen idézeteket még sokkal gyakrabban 
e kifejezések vezetik b e : „0 mondotta“, vagy „A 
mint az írás mondja“, vagy „A Szent Lélek mondja“. 
A zsidókhoz irt levélben az idézetek v á l t o z a t -  
1 a n ú 1 nem az emberi Írónak, hanem az Úrnak, a 
Szent Léleknek tulaj doni ttatnak, s így lesz teljesen 
keresztül víve az, mi a levél legelején mondatik, hogy 
Isten volt az, ki a próféták által szólott az Atyákhoz.

Az a modor, a melyben Üdvözítőnk, az evan
gélisták s az apostolok az írást idézik, nyilván mu
tatja, hogy ők ama férfiakat, kik az Igét Írták, csupán 
eszközök gyanánt tekinték, a zsidó Írások igazi szerzője 
azonban maga az Úr, s még kiválóbban a Lélek.*)

Ezen igazság olyannyira világos volt a zsidók 
és mindazok előtt, a kiket az apostolok tanítottak, s 
ezen hitben tanítóik állandó gyakorlata által annyira 
megerősítettek, úgy hogy alig szükséges kimerítő 
magyarázatot várnunk oly pont felől, a mely köz

*) Vesd össze : Ján. 7, 38 ; 10, 35 ; 19, 36—37; 20, 9 ; 
Csel. 1, 16; Rom. 9, 17; Gál. 3, 8. I. Pét. 2, 6; Az írást 
Isten által mondott gyanánt idézi: Máté 1, 22; 2, 15; 
Csél. 4, 25; 13, 34 ; Rom. 1, 2. A Szent Lélek szavai gya
nánt pedig: Csel. 1, 16; 28, 26; Zsid. 3, 7 ; 9, 8. s. a. t.

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



vetve folytonos befolyást gyakorolt az első keresz
tyénekre. Mikor azonban Pál az ő bekövetkezendő 
elköltözésére tekintett előre s a tanítás tisztét Ti- 
mothensra szándékozott bízni : a veszedelmes idők 
és a hamis tanítók eljövetelétől félve, az ő szerel
mes fiát az evangyeliomban, az írásnak legfőbb 
tekintélyére és elegendőségére emlékezteti, kimondva, 
hogy: ,,a teljes írás Istentől ihletett“ (II. Tim. 3, 
16.) Nem lehet semmi kétség, milyen értelemben 
alkalmazza e kifejezést; hogy az ,,Irás“ alatt Mózes 
és a próféták Írásait érti, melyeket a zsidók elis
mertek s Jézus megerősített; hogy a „teljes írás“ 
azon írásnak egészét jelenti, (épen úgy, mint Efez. 
2. 21. „az egész épület“, Ef. 3. 15. „minden atya- 
fiság“ s I. Pét. 1. 15: „minden forgolódás“) az 
egész, úgy szerves egységét tekintve (mint Kom. 9. 
26—27), mint a Könyv minden részének tökéletes
ségét; azon kifejezés pedig: „Istentől ihletett“, azt 
jelenti, hogy ezen írásnak Isten Lelke a szerzője, 
ki az emberekre olyan befolyást gyakorolt, hogy 
Írásaik a tiszta és teljes igazságot tartalmazzák.

Ha ezen magyarázat alapján (mely pedig az 
írás egész tanításával összhangzó) a próféták s az 
apostoloknak, mint embereknek s Íróknak ihlettsége 
között különbséget teszünk, ugy ez a különbségté
tel határozottan szükséges, s tények által van meg
erősítve. Mint i r ók ,  teljesen és tökéletesen a Szent 
Lélek vezetése alatt állottak, hogy azt írják a mi 
„hasznos a tanításra, őnmegyőzésre, megjobbitásra, 
az igazságban való növelésre;“ mint e m b e r e k ,  ki
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válók voltak ugyan, de azért még is egy színvona
lon állottak Krisztus egyéb tanítványaival; s az volt 
a feladatuk, elmélkedni, vigyázni és imádkozni, hogy 
magukra nézve ők is elsajátíthassák azt, a mi rájok 
bízatott. S hogy e két elem között nem csupán a 
tökéletesség vagy tökéletlenség, hanem néha épen 
a positiv és negatív különbözése forgott fenn, azt 
Péter esete mutatja világosan. A Lélek által teljesen 
fel volt világosítva a pogányoknak az Egyházban 
való helyzetére s a törvényhez való viszonyukra 
nézve : a maga belátásához és bizonyságtételéhez mégis 
hütelen. S midőn Pál ezért kérdőre vonja, Péter be
ismeri, hogy eljárása téves volt, apostoli tanítása pe
dig igaz.*) Mert azon emberek, a kik kiváló kegye
lemben részesültek s állásuknak betöltésére alkalma
sokká tétettek, olyan bizonyságot hagytak hátra, 
mely voltaképen úgy eredetére mint lényegére nézve 
isteni volt, olyan ruhába öltöztetve, melyet Isten 
teljesen biztosnak és alkalmasnak Ítélt minden jö
vendő korszakok számára.

Ha hiszünk e férfiak ihlettségében s írásaikat 
elfogadásra méltóknak tartjuk, mert ő tőlök erednek : 
akkor a mi hitünk emberekre van alapítva s ő érettük 
adunk hitelt annak, a mit hirdettek. A mi hitünk azon
ban isteni bizonyságon nyugszik, s a mi előttünk te
kintély, az Istennek tekintélye. Péter és Pál azon bi
zonyságnak hittek, melyet Istentől nyertek, s úgy mi is, 
az ő Írásaik által merítvén hitet, Isteni bizonyságban 
részesülünk.

') J. T. Beck: Einleitung 230 1.
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E pontra nézve még világosabb a Péter taní
tása. Ő arról világosít föl bennünket, (I Pét. 1. 
10— 12. II. Pét. 1. 21.) „az üdvösség felől tudako- 
kozódtak és nyomozódtak a próféták, kik a számo
tokra rendelt kegyelemről jövendöltek, nyomozván, 
hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisz
tusnak bennök volt Lelke, mely előre bizonyságot 
tett a Krisztusra várt szenvedésekről, és az azok 
utáni dicsőségről: kiknek kijelentetett, hogy nem 
önmagoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a 
mik most hirdettettek néktek azok által, a kik hir
dették néktek az evangyéliomot az égből elküldött 
Szentlélek által, a mikbe vágynak az angyalok be
tekinteni.“ „Mert nem ember akaratjától eredt soha
sem a proféczia, hanem Szentiélektől vitetve, szóltak 
az Isten szent emberei.“ Lehet-e határozottéban ta
nítani, hogy a Szentlélek s nem a magok szelleme 
jelenté ki nekik a mit Írtak, s hogy Írásaik saját 
szellemi belátások mértékét nagyban túlhaladták.

A Pálból meríthető idézetek még e fölött azt 
is bizonyítják, hogy ő ezen ihlettséget, a kifejezés
nek sajátképeni formájára is kiterjesztettnek tekinti. 
Elválasztani gondolatot és szót, szellemet és meg
testesülést, tárgyat és előadást, az mindig nagyon 
nehéz és veszedelmes dolog. A test megöldöklésével 
elvesztjük a lelket is. A határvonalat eszme és szó 
között igen nehéz megtalálni. Ez a kísérlet azonban 
főleg a kijelentés terén nagyon veszedelmes; azon 
egyszerű oknál fogva, mert Isten magát nem lélek
ben jelenti ki, hanem testben, nem elvontan, hanem
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megtestesülésben. Luther Márton is, előre látva a 
rationalismus és pseudo-spritualismus közeledtét, azt 
a megjegyzést te tte : „Krisztus nem az ő gondola
tairól, hanem szavairól mondá, hogy azok lélek és 
élet.“ (János 6. 63.)

Ez nem istenítése a betűnek, mint olyannak; 
a betű, a benne lakó lélektől elszakasztva, megöl. 
Azonban Istennek beszédei nem puszta betűk, ha
nem lélek és élet. Pál apostolnak amaz érve (Gál. 
3. 16.) „Nem mondja: Es a te magvaidnak, mint 
sokakról; hanem mint egyről: Es a te magodnak“ 
— nem a Jáfet Ínye szerint való. Pált, a ki elég 
bátor volt nem szégyenleni „a keresztnek botrányát 
és bolondságát“, gyakran vádolták azzal, hogy tal- 
mudisticus szőrszálhasogatásokba bocsátkozik; vádol
ták pedig azok, a kik nagyon kevéssé látták be, hogy 
az ő fenhéjázó értelmességök és szellemességök szo
ros kapcsolatban áll azon rationalismussal, melylyel 
zsidó, pápista és filozóf rabbik tették hatástalanná 
az isteni igazságot. Azonban az az Isten, a ki nél
kül csak egy verebecske sem eshetik le a földre, s 
a ki kezének legparányibb munkájában is bölcsessé
get tanúsít, minden bizonynyal őrködött minden ki
fejezés fölött, mely az ő írásában alkalmaztatott; s 
az Isten Igéinek csodáit, mikroskopikus vizsgálódás
sal fölfedezni, nem parányi hanem épen nagy el
mének a jele. Pál azonban érvelését nem csupán 
egy szóból, hanem még az írásnak hallgatásából is 
meríti. Az a körülmény, hogy az írás nem tesz em
lítést Melkisédek származásáról Pál szemeiben jelen-

Krisztus és az írás. 6
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tékeuy; és így, épen mint a zenében, nemcsak a 
hangjegyek, hanem a pauzák is hozzá tartoznak a 
szerző tervéhez és szándékához, és részei azon élet
nek és szellemnek, mely az egész művön átleng, 
hasonlókóp az írásban előforduló elhagyások is, vonat
kozzanak bár oly nagy titkokra mint az angyalok 
bukása, vagy oly aprólékos részletekre mint a Salem 
királyának származása, nem véletlenségből vagy az 
irók esetleges nem tudásából erednek, hanem egybe- 
függenek s összhangzásban vannak bölcseségével 
amaz örök Léleknek, ki ezen könyvnek valódi 
szerzője*)

Ezen nézet ellenében rendesen azt szokták fel
hozni, hogy ez nem fér össze a szerzők egyéniségé
vel. Azonban bármilyen nehéz legyen is azt a két 
tényt, nevezetesen a Szentlélek ihletését és az irók 
egyéniségét és szabadságát egymással összeegyeztetni: 
mind a két tény igaz és szembetűnő. Mózes könyveit,

*) Azt a czimet, mely a 82. Zsolt. 6 versében a fe
jedelmeknek adatik, s mely egyetlen egy szóból áll, Krisz
tus is idézi (Ján. 10, 34, 35.) s hozzá teszi : „és az írás 
fel nem bontható“ az az, az ily egymagokban álló kifeje
zésekre vonatkozólag. A „minden“ szót, mely a 9-dik Zsol
tár 7-dik versében fordul elé, Pál olyan szigorú értelemben 
veszi Zsid. 2, 8. és I. Kor. 15, 27. hogy hozzá tesz i: „Mi
dőn pedig azt mondja, hogy minden alá vettetett néki: vi
lágos, hogy azon kivűl, a ki neki mindent alá vetett“. A 
kis „Ma“ szócskából (95. Zsolt. 7.) Pál apostol azt bizo
nyítja be a Zsidókhoz irt Levél 4 részében : hogy van az 
Isten népének nyugovó napja, s hogy meg ne keményítsék 
sziveiket. Mily szigorúan veszi Krisztus az „Úr“ kifejezést
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Dávid zsoltárait, Salamon példabeszédeit, Pál leveleit 
igen határozott sajátságok jellemzik. A próféták és 
az apostolok nemcsak Írtak csupán, hanem irataikon 
észrevehető az ő történetüknek, jellemöknek, tehetsé- 
göknek, gondolkozások módjának befolyása is. Vilá
gos, hogy a Lélek nem semmisítő meg az emberek 
egyéniségét, s hogy saját történetök, tapasztalások, 
értelmi fejlettségük nem szolgált akadályul, hanem 
közeg gyanánt. S ebben is csupán Istennek nevelő 
bölcseségét bámulhatjuk.

Az egész ellenvetés azonban abban a határo
zatlan eszmében gyökerezik, mit értünk igazán egyé
niség alatt? Hibázás és bűn nem lényeges elemei 
az egyéniségnek. Az az ember, a ki hibától és bűn
től mentt, még ezért nem veszti el egyéniségét; sőt 
ellenkezőleg, igv nyeri meg igazán és valóban. Ha 
a Szentlélek világossággal tölti el az elmét, szeretettel 
a szivet, szabadokká tesz bennünket; s az emberi

(Máté 22, 44.), Pál pedig az „új“ szót (Zsid. 8, 13.) úgy 
szinte a „Szövetség“ kifejezést (Gál. 3, 15.) és a „mag“ 
szót, egyes számban (16. v.). Nézd meg azt is, hogyan lesz 
a 110. Zsoltár 4-dik verse elemezve, s minden egyes kité
teléből mily fontos igazságok leszármaztatva. Az időrend, 
melyben az írás előadása szerint események történtek, 
hasonlókép meg van figyelve s belőle fontos tanúság me
rítve (Rom. 4, 10; Gál. 3. 17.) Az írás hallgatása is fontos 
s az is szolgáltat bizonyítékokat. Minthogy a 32. Zsolt., 
1. és 2-dik versében nincs szó a jó cselekedetekről, ebből 
Pál azt következteti, hogy áldás azon van, a kinek Isten 
igazulást tulajdonit cselekedetek nélkül.“ Roos, Glaubens
lehre. 34 1.
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lélek, Istennek Lelkét vévén, nem jut természetel
lenes állapotba, sőt épen az ő igazi természetszerű 
állapotára jut, a mint azt Isten tervezte. Az írás 
tanít meg tehát bennünket ekép arra, hogy egyedül 
az Isten fiainak van egyéniségük a szó legnemesebb 
értelmében. Ők n é v e n  neveztetnek. Mindegyik „uj 
nevet kap, melyet senki sem ismer, hanem csak az, 
a ki kapja.“ (Jel. 2. 17.) Lehet-e ennél az egyéni
ség eszméjét szebben és dicsőbben kifejezni? S nem 
lesz e a szenteknek a mennyben a legjellemzőbb egyé
niségeik? Nem lesz-e ott a legnagyobb változatosság, 
szabadság, önállóság, s mindez kiváltképen azon ok
nál fogva, mert a bűn onnan ki van zárva és az is
meret tökéletes. Már itt magán a földön is, a mi 
kiválóvá teszi az embert, rendesen valami jó tulaj
donság, mint például szeretet, honszerelem, bátorság, 
szorgalom, nyájasság, míg a pokolban teljes-tökéle
tes hiánya van minden különbségnek, színnek, egyéni 
jellemnek, s lakosai — bárha megtartják is a magok 
azonosságát és léteiét, nem mutatnak egyebet, mint 
oly tömeget, mely sötét, gyűlölködő és reménytelen.*) 

Az irás szerzői, a mint ihlettek és még is egyé
niek s szabadok, némileg képét nyújtják a mi jö
vendő állapotunknak. Ha majd a Lélekkel telve, 
igazán fiai és leányai leszünk a Magasságos Isten
nek, ki nevet ád mindenikünknek. A keresztyének

*) Vesd össze „a sötétség homályát“ (Judás 13.) a 
Jelenések könyve 21-dik részében található leírásával a 
városnak, drágakövekből álló alapjával.
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között bizonyára több lenne az egyéniség, ha a he
lyett hogy félre fordulva a mi tanitvány társainkra 
nézünk, egyszerűen Jézust követnők. (Ján. 21.19. 22.)

Készségesen beismerjük a szerzők különfélesé- 
gét. Ok igen különböző korszakokban éltek; külső 
körülményeik ép úgy, mint értelmi és erkölcsi saját
ságaik nagyon különbözők valának. Mózes az Egyp- 
tomiak egész bölcseségében nevelkedék föl; Ámos a 
pásztor élet egyszerű köréből lön elhíva; Dániel ál
lamférfi volt a babyloni udvarnál; Péter halász; 
Pál pedig a Gamaliel lábainál ült. Jób könyve, az 
emberiség történetének egyik legkorábbi szakába ve
zet vissza bennünket; az Evangyéliomok és Episto- 
lák pedig a romai birodalomba, melynek törvényei 
alatt élünk még ma is. A nyelv is különböző: héber, 
kaidéi és görög. Az írások összhangban is állnak úgy 
az időből, helyből, életmódból, valamint az értelmi 
fejlettségből származó e különbözőséggel. Azonban 
mind e különbség daczára is, a legcsodálatosabb 
összhang és megegyezés található nemcsak a gondo
latok nagy körvonalaiban, hanem épen úgy a tények 
és tanítások apró részletezésében, valamint az érze
lem legfinomabb árnyalatában is. S nem csupán ez 
a bámulatos, hanem a fonal néha századokon ke
resztül elejtve marad, s csak igen hosszú időköz 
után lesz újra felfogva, a mit pusztán természeti el
vek szerint kimagyarázni teljes lehetetlen. Néhány 
példa elég lesz bizonyságúl. A Genesisben olvassuk, 
hogy Melkisédek megáldja Ábrahámot. Ez a tény 
egészen elszigetelten áll ott. Semmi hivatkozás sem
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történik ezen eseményre egész addig, mikor a Zsol
táríró (110 Zs.) a néki adott azon Ígéretre alkal
mazza, mely a királyi papról szól, a kinek uralkod
nia kell, a kinek papsága különbözni fog az Ároné
tól s örökké fog tartani. Bármely titokszerünek 
lássék is Dávid e kommentárja Melkisédek felől, tel
jesen ki lesz az magyarázva, századokkal utóbb, a 
zsidókhoz irt levél szerzője által, hol az e két írás
ból fejti ki papsága természetét s dicsőségét azon 
Jézusnak, ki a Dávid fia, ki a Juda törzséből eredt 
s ki most az égi Szentek-szentében van. Vagy vedd 
az embernek Isten-szabta helyzetét Genesis 2-dik ré
szében. A nyolczadik zsoltár is hivatkozik ez igére. 
Dánielnél aztán ismét van szó az ember fiának nagy 
dicsőségéről és hatalmáról. A zsidókhoz irt levél má
sodik részében pedig ezen egész tárgy ki van fejtve 
(úgy, a hogy maga Dávid sem tudta volna kifejteni) 
rá alkalmazva Jézusra, a ki valamivel kisebbé terem
tetett ugyan az angyaloknál, most azonban Istennek 
jobbján ül, fölékesítve dicsőséggel és tisztességgel.

Vagy vedd a megigazulásról szóló tant. Ábra
hám megigazúl hit által. Dávid megírja, milyen ál
dott az ember, a ki megigazúl cselekedetek nélkül; 
Pál pedig teljesen kifejti ezt a Rom. 3. és a Gala- 
cziabeliekhez irt levélben.

A kiengesztelésről szóló tan is hasonlóképen 
vonúl át az egész íráson. Isten felruházza az ele
sett embert (Gén. 3.), a Jelenések könyvében pedig 
azon sokaságról olvasunk, a kik „ megmosták, meg
fehérítették köntöseiket a Bárány vérében“ (7. 10.)
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S milyen az az összhang a Levitikus és a Zsi- 
* dókhoz irt levél között! Mily meglepő e Könyv egy

sége, s mily kimagyarázhatatlan az a szerzők külön 
féleségét tekintve, hacsak nem hiszszük, hogy a 
teljes írás egy nagy szerves egész, melyben egy és 
ugyanaz a lélek és az élet, s ihletve van a Szentiélek
től, a ki kezdettől fogva látta a véget, s a ki fel
tárta bárha fokozatos fejlődésen át, mindazt a 
sokoldalú teljességet, mely a legelső kezdettől 
fogva megvolt Istennek intézkedésében az embe
rek felől.

.Hogy Istennek Lelke, a midőn az értelmet 
megvilágosítja, elhárítván úgy a téves és korlátolt 
nézeteket, valamint a bűnös és világias irányzatot 
az íróról, nehogy azok befolyást gyakoroljanak a rá 
bízott küldetésben való eljárásánál, magát a válasz
tott férfiú egyéniségéhez alkalmazá : az teljesen 
megegyez azon egész módszerrel, melylyel Istennek 
leereszkedő bölcsesége az ő földi gyermekeit neveli 
és fejleszti. Azt tapasztaljuk, hogy a Lélek Pálnak 
Pállá, Máriának Máriává lesz, s csodálatra méltó szere- 
tetteljességében, mint a legbölcsebb és belátóbb Ta
nító, hozzájok alkalmazza magát a mi értelmi és 
tehetségi sajátságainkhoz. Ő teljesen ismer bennünket, 
őrködik minden léptünk felett, és úgy jellemünknek 
belső sajátságával, valamint éltünk folyásának külső 
fejlődésével megegyezőleg, világosságot és igazságot 
áraszt szivünkre. Isten belülről gyakorol hatást reánk, 
úgy hogy gyakran alig tudunk különbséget tenni a 
mi saját gondolataink s érzelmeink meg az ő ta
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nítása és mozdítása között, mert Isten mi bennünk 
van, mi pedig ő benne.

A Lélek azon leereszkedése, mely szerint az ma
gát az emberhez alkalmazza, találó példában nyilvá
nul Péter joppei látásában. Azon igazság, melyet 
Isten szivébe ültet, egészen uj volt Péternek, s mely
nek befogadására ö megelőző nevelésénél és eddigi 
gondolkozása módjánál fogva, egyáltalában nem volt 
elkészítve; t. i . : hogy a pogányokat be kell fogadni 
a Krisztus Egyházába a nélkül, hogy azok előbb 
Mózes tanítványaivá legyenek s magokat a körül- 
metélkedés szertartásának alávessék. Ez nem olyan 
gondolat vala, mely természetszerűleg magában Pé
ter elméjében támadhatott s fejlődhetett volna, ha
nem isteni gondolat közié vele. Péter, a mint az 
Apóst. Csel. 10-dik részében olvassuk, nagyon meg
éhezett és enni akart. A Lélek megragadja ezen testi
lelki állapotot „és elragadtatás lepé meg (Pétert), és 
látja, hogy az ég megnyilatkozik és valami készülék 
száll alá ő hozzá, olyan mint egy nagy abrosz, négy 
sarkánál fogva összekötve, mely a földre lebocsátkozik ; 
melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, va
dak, csúszómászó állatok és égi madarak, és szózat intéz- 
teték hozzá: Kelj föl Péter, öljed és egyél“.(Ap. csel. 10; 
10— 13.) Itt ez a leczke egyenesen az égből eredt. Nem 
Péter értelme gondolta ki, hanem a Szentlélek jelentette 
Péternek, hogy zsidó és pogány hivatva van immár az 
egyesülésre s hogy a pogányok minden tartózkodás nél
kül be fogadandók a Krisztus Egyházába. Ezt azonban a 
Lélek oly módon adta tudtára, hogy az apostol physikai
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körülményeihez alkalmazkodott a napnak hatodik órá
jában, s a látomás ezzel volt megegyező.

S a Lélek nagy czélokra használja fel az irók 
egyéni jellemét. A Megváltó Isten ugyanaz, a ki a 
Teremtő Isten. Az ő választott szolgáinak természeti 
adományai épen úgy, mint élet-tapasztalataik, mind 
az Isten vezetése alatt állanak, ki azokat a meg
váltás terén, magasabb czéloknak rendeli alájok. így 
ha Dávidban nincs meg az Istenben bizó pásztor
nak tapasztalata; meg az üldözött, szenvedő, elha
gyott számüzötté; meg azon királyé, ki nem emeli 
föl szivét az ő atyjafiai fölé, hanem Istennek nagy 
nevét hirdeté nekik, s az ő dicsőségét éneklé a 
gyülekezetben : kaphattunk volna e ő általa olyan zsol
tárokat mint a huszonkettedik és huszonharmadik ?

Ha Jeremiás természeténél fogva nem lett 
volna félénk, könnyen lesújtható és csüggedező, ér
zékeny, gyengéd, visszarettenő az emberek ellen
állására, gyengédségében nőies, búban és könnyben 
gazdag; hogyan nyerhettük volna tőle a szívnek 
azon csodálatra méltó kiöntését, a milyent prófé- 
cziájában és siralmaiban bírunk, a melyek oly híven 
feltárják előttünk az istenfélő, szent embernek lelki 
gyötrelmeit az elpártolt, lázongó nemzetségnek kö
zepette ; az a szeretetteljes, papi lélek, mely népé
nek hitetlenségét és hunét nehéz, nyomasztó teher 
gyanánt érzé, s a ki enyhülést és vigaszt abban ke
resett, hogy Ura és Istene előtt önti ki minden 
gondolatát és bánatát. Milyen csodálatra méltó előre 
vetett árnyéka Jézus lelki gyötrődésének és szomorú
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ságának; milyen megható s mély értelmű magyarázata 
annak, mi értetik a Jézus Krisztus „belső tagjainak 
megindulása“ alatt. (Jer. 31. 20.)

Kaphattuk volna-e Salamonon kivül mástól a 
Példabeszédek, a Prédikátor könyvét s az Énekek 
énekét ? Attól a férfiútól, a ki legfőbb kivánsága 
gyanánt,,értelmes szivet;í kért Istentől (I. Kir. 3. 9.); 
attól a bölcstől, a ki a természetet tanulmányozd és 
vizsgálta az emberek u ta it; attól a királytól, a kinek 
oly tág és ¿okoldalú tapasztalása, oly találón világo
sít fel arról, hogy „minden hiábavalóság“ ; attól a 
,,Jedidjá“-tól, (II. Sám. 12, 25.) a kiről meg van 
írva „az Ur szerété őt“, s viszont ő i s : „szerété az 
Urat“ (I Kir. 3. 3.), egyedül attól, ő tőle kaphattuk 
a bölcseségnek. tapasztalatoknak, szeretetnek három 
ily könyvét.

Vizsgáld a tarsusi Saulnak történetét, értelmi 
tehetségét, tapasztalatait; a mint Pál részesül a 
kijelentésben, e levelek mutatják, hogyan közli 
velünk a Szentlélek a nagyfontosságú igazságot.

Az írás ihlettsége nem elmélet, hanem tény. 
Kagyon nehéz dolog elméletet alkotnunk a Lélek
nek csak azon befolyásairól is, melyeket mi önma
gunkon tapasztaltunk, például újjászületésünk s meg
térésünk alkalmával. Hogyan állíthatnék fel tehát, 
csak némileg is biztos elméletét olyan befolyásnak, 
melyet a tulajdon magunk tapasztalatából nem isme
rünk. El kell fogadnunk a tényt, a mint azt magok 
az írások bizonyítják, számos Ízben megerősítik, 
hogy, bárha emberek által Írattak, Istentől eredtek,
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s hogy a bennök foglalt gondolatok olyan szavakba 
vannak öltöztetve, a milyeneket bölcseségében és 
szeretetében 0 látott alkalmasaknak, úgy hogy ezen 
írásokat bátran és teljesen olyanokul fogadhatjuk 
el, melyek az ő szándékát s azon gondolatait fejezik 
ki, melyeket oktatásunk és vezetésünk végett kivánt 
velünk közleni.

Ha ezt a nézetet elnevezik m e e h a n i c u s -  
nak, s mint olyant kárhoztatják : azzal semmi sincs 
mondva, sem bizonyítva. Aligha van egyetlen keresz
tyén, legyen bár a nem tanultak közül való, a ki 
azt képzelné, hogy Esaiás semmi félelmet és tiszte
letet sem érzett, mikor profécziája hatodik részét írta ; 
hogy Jeremiás, a Siralmak írása alkalmával, puszta 
tollvivő volt csupán, a ki szivében minden rokon
érzet s szemében egyetlen könny nélkül, teljesíté a 
felsőbb hang parancs szavát; hogy Dávid szive ne 
lett volna örömmel és hálával telve, mikor a 23-ik 
és a 103-ik zsoltárt éneklé ; hogy Pál az ő gyüle
kezeteinek Írván, ne a maga saját tapasztalatainak 
s szeretetének gazdag kincsét öntötte volna ki. Az 
Úr szólott, s hogy neki úgy tetszett szólnia „sok 
Ízben és sokképen“ a próféták által, ez előttünk 
titokszerűnek látszhatik, de a tényt hittel és hálával 
kell fogadnunk s bizalommal azon világosság irá
nyában. mely egyedül az Isten világosságában látható.

Az ihlettségnek különbségét vehetjük észre, 
ha egybevetjük az Egyház könyvét, az Isten-orszá
gáról szóló könyvvel. Különbséget azonban nem a 
tekintélyre vagy fokra, hanem az ihlettség jellemére
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nézve. Jézusnak eljövetele s a Szentléleknek kitöl
tetése előtt, az ihletés inkább közvetlen és tárgylagos 
volt. A hajdani próféták így szóltak: „Azt mondja 
az Úr“, s a rájok bizott üzenetet így mondák el s 
Írták le utóbb az „ipsissima verbá“-kat. Bengel úgy 
fejezi ezt ki, hogy az ő ihlettségök inkább azon 
módhoz hasonlított, mely szerint mi a gyermekeknek 
diktálunk, míg az apostolok inkább éltek azon sza
badsággal, melylyel őket a Lélek felruházta. S csak
ugyan igaz, hogy az Evangyéliomokban az Úr Jézus
nak igéjét bírjuk, a levelekben azonban olyan 
bizonyságot, mely jellemére nézve megegyez az 
Egyház sajátszerűségével, s a mely Egyház, benne 
lakó világosság és hatalom gyanánt, a Lelket nyerte 
ajándékúl.

Ezen szabadabb s inkább személyies jellem 
nem zárja ki ama másik hasonlókép igaz és fontos 
nézetet a Léleknek az ő Írásaikra gyakorolt befo
lyása felől. A hajdankori próféták nem értették a 
magok jövendöléseit, s kutatniok kellett azokban. 
Ott absolut és tárgylagos ihlettséggel van dolgunk 
(bárha az, a mint láttuk, nem volt gépies, sem pe
dig összefüggés nélküli a próféta egyéniségével, 
korával és állásával.) Az apostoli levelekben olyan 
férfiak közük küldetésöket, a kik a Szentleiket vet
ték, s a kik a beteljesülés fényes világosságában 
szólották. A próféták felől azt olvassuk, hogy a 
Szentlélek rájok szállott, az apostolok felől pedig 
tudjuk, hogy bennök lakozék. Míg ez, Írásaikat sze
mélyes jellemmel ruházza fel (azonossá téve az ő
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bizonyságtételöket az ő legbensőbb énjökkel és ta
pasztalataikkal) az apostolok határozottan nyilvánít
ják, hogy az ő tanítások isteni kijelentésből szár
mazik ; hogy a Lélek jelenti ki a Léleknek dolgait; 
és hogy ők nem emberi bölcseségnek szavaival, 
hanem a Szentlélek szavaival tanítanak. Az Egyház
ban a Szentlélek benne lakozik; az Atyának Ígérete 
Pünköst napján beteljesült. A Szentlélek nem ada
tott bennlakó Lélek gyanánt előbb, mielőtt Krisztus 
még meg nem dicsőűlt. Ezen ajándékon alapszik a 
nagy különbség az Isten-országa és az Egyház között; 
s ha ezt figyelmünkre méltatjuk, azonnal fölismer
jük az apostoli Írások sajátszerűségét.

Abban sincs semmi nehézség, ha látjuk, hogy 
az Egyház könyvének más az alaki hitelessége mint 
az Istenországáénak. Az Úr Jézus maga erősíté meg 
az utóbbit; az előbbit a Lélek.

Mózes és a próféták írásainál már vehetünk 
észre ily haladást az inkább alaki hitelességről az 
inkább szellemi hitelesség felé. Mózes könyvei ki
váltképen s alakilag tekintélyszerü okiratok. A pró
féták könyvei, melyek hasonlóképen isteni eredetűek 
s a Szentlélek adományai, a hivő nép által iste
nieknek ismertettek el, s tekintélyességöket teljes 
meggyőződés vallotta, a mint Dán. 9. 2. olvassuk: 
„En, Dániel, megértém a könyvekből az esztendők
nek számát, melyről az Úr szólott vala Jeremiás 
prófétának.“ Itt az esik értésünkre, hogy az írás 
gyűjteményét még nem tekintették befejezettnek, 
hanem könyvet könyv után csatoltak hozzá az Isten

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



fiainak lelki meggyőződése szerint, épen úgy a mint 
Péter a maga 2-dik levele 3. 16. Pál leveleiről 
szólván, a „többi írásokhoz“ számlálja azokat, mint 
velők rangban és jellemben megegyezőket. Hason
lóképen Pál is, a Rómabeliekhez intézett levelében 
ezt Írja : „most pedig nyilvánvalóvá tétetett, és a 
p r ó f é t a i  Í r á s o k n á l  fogva az örök Isten ren
deléséből, hit iránti engedelmesség végett, minden 
pogányoknak tudomására hozatott.“ (16. 26.) Világos, 
hogy itt nem Mózes és a próféták Írásaira hivatko
zik, melyek a „ t i t k o t “ nem foglalják magokban 
(vesd össze: Efez. 3.), hanem a Pünköst után 
keletkezett Írásokra, melyekben bennök foglal
tatott a Krisztusról és az Egyházról szóló teljes kije
lentés.

Ekkép a Szentlélek, a kinek nemcsak erejét 
érezték az apostoli Egyházban, hanem szavát is hal
lották (Csel. 15, 28; 13, 2.), a ki a maga szolgáit 
megtanította a lelki dolgokra, s meg azon szavakra 
is, a melyekkel azokat tanítsák, ő maga teremté az 
evangélisták és apostolok eléadását, azok pedig, nem 
kevésbé mint a próféták, bárha szabadabb és szemé
lyesebb modorban „kijelentés“ folytán Írtak, s azok 
a miket megírtak, az Istennek parancsolatai. (Efez. 3, 3; 
I Kor. 14, 36, 37.)

Bárha az apostolok nem épen ugyan azon alak
ban mondják is : „Azt mondja az Úr,“ ők is ugyan
azon tekintélylyel Írnak, mint a próféták, mert külde
téséket nem emberektől, hanem magától az Úrtól 
vették, s a Szentlélek őket választotta kiváltképen
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arra, hogy a minden idők Egyházainak tanítására 
írjanak.

S ezen tekintélyesség nem tartozik kiválólag 
csak az apostolok Írásaira; Márk és Lukács evan- 
gyéliomai, Jakab és Júdás levelei teljes mértékben 
feltüntetik isteni eredetöket s szerves összefüggésöket 
a „többi írásokkal.“ S a könyv egész kötetének 
befejezéséül, összekötő kapocs gyanánt az Isten or
szágáról és az Egyházról szóló kettős eléadás között, 
mintegy utolsó leveleképen ezen tökéletes és össze- 
hangzó írásnak, János magától az Úr Jézus Krisz
tustól veszi azon „kijelentést, melyet Isten adott ő 
neki.“ (Jel. 1, 1; 22, 16.)

Itt ismét az Úrnak „ipsissima verba“-ival ta
lálkozunk. Ezen könyv a legformálisabb és legautenti
kusabb módon „azú r könyve,“ s az a bizonyságtétel, 
mely az egészet oly ünnepélyesen befejezi, bízvást 
úgy tekinthető, mint a mely a „többi írásokra“ is 
vonatkozik. „Bizonyítom pedig általában mindennek, 
a ki hallja az ezen könyvben foglalt jövendölés be
szédeit, hogy: Ha valaki hozzáad azokhoz, ráadja 
arra az Isten az ezen könyvben megírt csapásokat; 
és ha valaki elvesz ezen prófécziás könyv beszédei
ből, elveszi az Isten annak a részét az élet könyvé
ből, és a szent városból, és az ezen könyvben 
megirottakból.“ (Jel. 22, 18, 19.)

Ha az Egyház könyvének ihlettségében hiszünk, 
akkor értjük meg teljesen szerkezetét s összhangját, 
mely máskülönben el sem gondolható. Egy példa 
elegendő lesz, nevezesen a négy Evangyéliomé. Hogyan
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írhatták volna meg nem ihletett emberek oly egyen
lően Jézus Krisztus életét ? Hogyan szemelhettek 
volna ki eseményeket és beszédeket, mind a legfon
tosabbakat s minden időkre nézve a leglényegeseb
beket ? Hogyan közölhették volna Krisztusnak mon
dásait, melyek oly mélyek, oly kimeríthetetlenek s oly 
tökéletesek minden kifejezésökben ? — nem szólva az 
olyan eseményekről, melyeknél ember jelen sem volt 
tanú gyanánt, mint a megkisértetésnél a pusztában! 
S ez a négyszeres elbeszélés megint egy teljes egé
szet képez. Jézust, mint a Messiást, a Dávid Fiát, 
Máté állítja elénk; Jézust, mint Istennek igazi, en
gedelmes szolgáját Márk írja le; Jézust, mint az 
embernek Fiát, a Megváltót, az orvost, Lukács; 
Jézust, mint az Igét, Istennek Fiát, — János. Egye
dül Istennek Lelke nyújthat kimerítő életirást a mi 
Urunk Jézus Krisztusról; embereknek teljes lehetet
len lett volna olyan elbeszélést irniok, mely kielé
gítse az Egyház szükségét minden időkben.

A t e r m é s z e t f ö l ö t t i  t ö r t é n e t ,  t e r 
m é s z e t f ö l ö t t i  m e g í r á s t  i g é n y e l .  Izráel 
eredete és története Mózes és a próféták könyveiben 
van megírva; az Egyház eredete és története hasonló- 
kép a Szentlélek által van följegyeztetve. Úgy talál
juk, hogy az írás összhangban áll a történettel. 
Az Egyháznak, a míg a pogányok ideje tart, szük
sége van az Úr életének, az Egyház pünkösti ere
detének, s azon Cselekedeteknek följegyzésére, me
lyeket a Lélek müveit az Apostolok á lta l; szüksége 
a különféle levelekre, melyek a titkot kijelentig
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s feltárják az Isten egész tanácsát; és szüksége az 
Apokalypsisre, mely azt foglalja magában, mit kíván 
az Úr Jézus Krisztus az ő tanítványaitól, hogy mit 
várjanak és mit reméljenek. Izráelnek arra volt szük
sége, a mit az Isten országáról szóló könyv tartal
mazott, s jövendőjére nézve sokat tartalmaz ez a 
könyv még olyat, a mi most le van pecsételve. Ha 
ekképen belátjuk az összefüggést a Szent Iratok s 
az Úrnak cselekedetei között, és tapasztalásból is
merjük fel, hogy az Egyház könyve valósággal m i, 
akkor az a következtetés, hogy e könyv a Léleknek 
köszöni eredetét, nem pusztán logikai (bár a hitet
lenre nézve semmi meggyőző ereje sincs), hanem 
erős meggyőződés, — sőt még részt is vesz azon 
közvetlen s szellemi bizonyosságból, mely teljesen 
független az emberi tanúbizonyságtól. Az Isten Egy
háza az írás egész szervezetéből merít okulást, és 
annak minden részével közösségben áll; s ezen ta
nulékony és engedelmes magatartásában őt sem a 
történeti bizonyságok, sem a kritikai kutatás nehéz
ségei s ellenmondásai meg nem tántorítják.

Az igének minden részében (még azon dara
bokat is beleszámítva, melyek eredetét leginkább 
kétségbe vonták, mint Péter és Judás leveleit) olyan 
ünnepélyesség s tekintélyesség van, a milyen egye
bütt sehol nem található, csak is Istentől ihletett 
iratokban.

Az Ige, mint világosság és élet, közvetlenül a 
lélekhez szól. Ez Ige tiszta, ez Ige tökéletes. Isten 
egész tanácsának teljességéből szól az, s érezzük,

7Krisztus és az írás.
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hogy az örök Istennek Lelke az, a ki bennünket 
oktat. S ugyanaz a Lélek, a ki e könyveknek authen- 
ticitásáról meggyőzte az első Egyházat, — ugyan 
az győzi meg a felől a hivot manapság is.*) Mert 
a mi hitünk nem emberi bizonyságon alapúi, bárha 
ezt tiszteljük és becsüljük is. Minden idők szentéivel 
egyetemben, a pásztornak szavát halljuk. A nyáj 
nem fogja idegennek szavát követni, s bizonynyal 
mindig fölismeri Isten Fiának szavát s a Szent Lé
lek tanítását.

Az írás ihlettségének e nagy tényéből, a Bi
bliának több lényeges jellemvonása levezethető.

1. A Biblia nem csak volt ihletett, hanem 
most is az. A Szent Lélek nem csupán a megirás 
alkalmával ihleté a férfiakat, hanem ma is összeköt
tetésben áll az írással. Az írás eredetileg a Lélek
től volt ihletett, de a Léleknek most is meg van 
abban ihlető ereje. Ha az örök igazságot szomjazó 
lélek e szavakat olvassa: „Mindnyájan, kik szomju- 
hoztok, jöjjetek e vizekre;. . . . jöjjetek el, vegyetek 
minden pénz nélkül és minden jutalom nélkül bort

*) „Ha azonban azt kérdezik: Hogyan tudhatjuk meg, 
hogy az írás Istentől eredt, a nélkül hogy az Egyház hit
vallásához folyamodjunk ? — ez épen olyan, mintha azt 
kérdenék : „Hogyan tudunk különbséget tenni fény és ho
mály, fehér és fekete, édes meg keserű között? Mert az 
írásban magában nem kevesebb tanúbizonysága van az ő 
igazságainak, mint a fehér vagy fekete tárgyakban szi- 
nöknek, édesek vagy keserűkben az ő izöknek.“ Calvin. 
Instit. 1, 7.
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és tejet.“ (És. 55, 1.), ha a megfáradt és megter
helt szív e szavakat olvassa: „Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan, kik megfáradtatok és meg vagytok ter
helve, és én megnyugosztlak titeket.“ (Máté 11. 28.), 
e szavakat újra a Lélek intézi, ügy látszik, mintha 
a tinta meg sem száradt volna, mintha az örök 
szeretetnek lehellete, melyből ez Ígéret eredt, épen 
most hatna felüdítőleg és vigasztalólag a lesújtott lé
lekre. A Lélek élő igévé teszi az írást. Olyan lehel
lete van itt, mint sehol más könyvben. Lélekké s 
életté teszi az írást, s az ember él általa, mert ezen 
Ige még most is Istennek szájából ered. (Máté 4, 4.) 
A ki ezt magán tapasztalta, annak nem lehet két
sége az írás eredete felől; mert, a maga mértéke 
szerint, ő is úgy veszi azt magától Istentől, mint a 
hogy egykor Dávid, Esaiás, Pál vagy János kapták. 
Isten igéjévé lesz annak. Megérti, hogy nem csupán 
írott Ige az, hanem élő szava és beszéde Istennek. 
Parancsolatait teljesítve, tudja, hogy ez által meny- 
nyei Atyjának engedelmeskedik; s ha megnyugszik 
azon ígéreteken s biztatásokon, melyeket a Szent 
írásban olvas, meg van győződve arról, hogy Ura 
Istene és Megváltója az, a kiben megbízik; és ha 
elköltözésének órájában lelke azon hatalmas re
ménység vigasztalását ragadja meg, melyet az Ige 
hangoztat felénk, — magának az Üdvözítőnek szava 
az, mely igy szól hozzá: „Bátorodjál, én vagyok.“ 
(Márk. 6, 50.)

2. Hogyan lehet a Lélektől ihletett könyvet 
megérteni a Lélek nélkül? Valamint költészeti érzék
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nélkül senkisem méltathat kellőkép költői terméket, 
zenei érzék nélkül senki zeneit, épen úgy „az érzéki 
ember“ nem fogadja el a mik az Isten Leikétől 
vannak, mivel bolondságnak tartja. És nem képes 
megismerni, mivel lelkileg Ítéltetnek meg.“ (1. Kor. 
2, 14.) Értbet héberül meg görögül, ismerheti a 
nyelvtant, a történelmet, a hajdankort, azonban 
mindez a Bibliának csak kültestére vonatkozik. Le
het képessége, mely fel tudja fogni a szépet, a fen
ségest; képes lehet megkülönböztetni az emberi ele
meket, minden fellengzősökben és 'jelentőségökben, 
s igy belátni azon jellemző vonásokat, melyek által 
az írás a római s görög irodalomtól különbözik, 
vagy felismerni azt, mily meglepő hűséggel Írja le 
az emberi élet különféle jeleneteit: ez azonban csak 
l e l k e  még az írásnak: de az írásnak szelleme, az 
az Istennek szelleme, a Szentlélek. S innét van az, 
hogy Dávid, a ki Pentateuchus nyelvét, szokásait tel
jes-tökéletesen ismerte, azon könyörgéssel fordúl Isten
hez: „Nyisd meg az én szemeimet, hogy a te tör
vényednek csodálatos bölcseségét láthassam.“ (119. 
Zsolt. 18.) S innen az is, hogy a mi az írásban 
kiváltképen lényeges, azt a szellemi ember megérti 
habár az írás testének, lelkének, e két fogalmat a 
fönebbi értelemben véve, nem alapos ismerője is ; s 
hogy az írásnak legjobb kritikai, grammatikai, tör
téneti, széptani vagy humanisztikus megértése, (a 
mi mind igen becses ugyan a szellemi felfoghatásra 
nézve) még mind nem elegendő arra, hogy az Igé
nek valódi értelmét felfogjuk. A tanulatlan, egyszerű
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keresztyén például, a huszonkettedik zsoltárt egyene
sen Krisztusra alkalmazza. Meglehet, nem is látja, 
hogy az első helyen Dávidra vonatkozik. Azt teszi 
fel, igen hihetőleg, hogy Dávid minden közvetítő 
körümények s korlátozások nélkül, egyszerűen a Lé
lek ihletése által, látta Krisztus szenvedéseit. Az 
ilyen nézet tökéletlen ugyan, de nem helytelen. El
végre is ez a fő és igazi nézet, melyet Isten mi 
hennünk is megkiván. Míg ellenkezőleg, minden tör
téneti magyarázata e zsoltárnak, (legyen annak lélek
tani fejtegetése bármily kifogástalan) ha nem látja 
benne a szenvedő és megdicsőített Messiást, min
dig sekély és hamis. Semmi kétség, hogy nem 
egy úgynevezett iskolázatlan, de a Lélektől megtaní
tott ember igazabban magyarázta az írást, mint a bár 
tanult, de nem világosult tudós.*)

3. Ha az írás, az Örök Isten Lelkének könyve, 
úgy annak minden idők könyvének kell lennie. Nem 
lehet csupán a múltak történetének emlékirata, s 
nem egyedül a jelennek vezetője. Attól származván,

*) Ennek néhány magyarázó szóra van szüksége. Yan 
épen úgy tanultaknak, mint tanulatlanoknak zsarnoksága és 
felfogása. Lehettanulatlan ember, a kinek egyszersmind lelki 
belátása és alázatossága sincsen. A legalázatosabb és legszel
lemesebb emberek a legnagyobb valószínűséggel egyszersmind 
a legszorgalmasabb s a leglelkiismeretesebb tanulók is, a kik 
hálás örömmel ragadnak meg mindent, a mi az írásra vi
lágot vet. S azok, a kiket az Egyház igazi java mélyen 
érdekel, egyhangúlag azt óhajtják, legyen mindenek előtt 
lelkes, s aztán tanúit papságunk.
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a ki volt, van és%lesz, az írásnak is olyan könyvnek 
kell lennie, mely minden korokra tartozik. Istennek 
minden cselekedete, valamint minden szava meg
egyező az ő tanításával, s összefüggésben áll azon 
egész tervvel, mely csak a jövő időkben fog telje
sen megvalósulni. A Biblia ennélfogva örökkévaló 
könyv. Itt az örökkévalóság levegőjét leheljük. Szer
zője az, a ki Alpha és Omega, a kezdet és a vég. 
Innen van, hogy minden elbeszélő Írásban, s min
den folytatólagos kijelentésben, legyen az alak
jára nézve bármily korlátolt s egyéni, találunk álta
lános elemet i s ; tanúságot foglal az magában az 
Egyház történelmének minden korszaka számára, 
minthogy összefüggésben áll Istennek az embereket 
vezető egész munkásságával. Az írás minden részé
ben egész, tükre a világnak, s minden koroknak 
képe. Az írás szavai megfelelnek Isten mindent 
egybefoglaló szándékainak; s habár néha nagyon 
korlátoltak és helyhez kötöttek, bennök minden a 
legtágasabb alkalmazást nyerheti.

Innen van az is, hogy az írás nemcsak foglal 
magában prófécziát, hanem teljességgel prófétikus. 
Egészen felületes, bárha épen nem ritka nézet, hogy 
a próféczia az Igének csupán némi csekélyebb részére 
szorítkozik, nem pedig annak egyik általános főjel
lemvonása ; ezt a véleményt a tényekre vetett egyet
len pillantás is megczáfolja. Nem azon könyveink 
vannak csupán, melyek kiváltképen prófétaiak, s 
melyeket a közmegegyezés tekint olyanokul, mint 
például Ezsaiás, Dániel, Zakariás stb. vagy a Jelené
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sek könyve ; hanem, ha a történeti könyveket nézzük, 
folytonosan prófécziát találunk, úgy a pentateuchus- 
han mint a többi történeti darabokban. Már abban 
a legelső Evangvéliomban, melylyel Isten maga tőré 
meg azt a csendet, mi a bűn folytán beállott, s meg- 
nyitá a mennyek kapuját, még mielőtt az Éden 
kertjéből kiűzte az embert, már abban a legterjedel
mesebb prófécziával találkozunk, melynek végleges 
beteljesülése akkor fog bekövetkezni, mikor a sátán 
lábaink alá lesz tiporva s az igazság országa meg
alapítva. Noé szavaiban, az Ábrahámnak adott Ígé
retekben, Jákob áldásában, Bálám jövendöléseiben, 
Mózes énekében, Hanna ajkain, az Urnák Dávidhoz inté
zett szavaiban stb. prófécziával találkozunk mindenütt. 
Az Evangyeliomokban az Úr Jézusnak prófétai beszé
deit halljuk (Máté 24. Luk. 21.) s nemegy hasonlat 
van, a mely prófétai jellegű; a Levelekben (mint 
például a Bómabeliekhez s a Thessalonikabeliekhez) 
próféezia Izráel felől, az Antikrisztusról s Jézus visz- 
szajöveteléről. A Zsoltárok könyvében (a hol pedig 
legkevésbé várhatnék) majdnem mindenütt prófécziára 
akadunk a Messiásról, szenvedéseiről, dicsőségéről és 
uralkodásáról. Alig van egyetlen könyv az írásban, 
melyben próféezia ne foglaltatnék. S lehetne-e más
különben. holott e könyvnek főtartalmát Jézus, az ő 
első és második eljövetele, Isten országa, a nagy 
ellenséggel küzdött harcz s a diadal képezik ?

Magának az írásnak tekintélye szól azon fel
fogás mellett, hogy a Bibliának történetét s jelle
meit prófétaiaknak tekintsük. így maga Krisztus a
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Noé napjaiban előre vetett árnyékát látja az ő Íté
letre jövetelét megelőző napoknak; Pál apostol, az 
Antikrisztus leírásában Dániel szavaival él, melyek 
Antiochus Epiphanesben csak rész szerint teljesül
tek. József és tesvéreinek története, meglepő typusa 
azon viszonynak, melyben Jézus a zsidókhoz állott. 
Hasonlóképen profetikus az Énekek éneke is, a meny
nyiben azon elvek s szellemi tapasztalatok, melyeket 
tartalmaz egyszersmind közvetlenül használhatók és 
alkalmazhatók.

Ha tehát az írás nem csupán tartalmaz pró- 
fécziát is. hanem általában prófétikus : nem az kö
vetkezik-e abból, hogy az írásnak minden olyan ma
gyarázata vagy a tanítás rendszere, mely a prófétai 
elemet nélkülözi, merőben eltér a Biblia h a n g j á 
tó l, s hiányos lesz, ha más különben helyes is. Le- 
het-e az úgynevezett „orthodox prédikálásról“ azt 
állítani, hogy az teljesen irásszerű ? hogy ugyanaz, 
a mi az apostolok tanítása volt, a kiknek a nép 
tanításában változatlanul az a kiinduló pontjok, nem 
csupán megtérni Istenhez, hanem várni az Úr Jézus 
eljövetelét mennyekből. Jézus Krisztus, a ki megfe- 
szítetett és feltámadott, mint a h i t n e k  tárgya; 
Jézus, a ki a lélek által a szívben lakik, mint a 
s z e r e t e t n e k  tárgya; Jézus Krisztus, a ki éret
tünk visszatér, mint a r e m é n y s é g  tárgya, ez volt 
az egyszerű s még is mindent magában foglaló evan- 
gyéliom.

4. Az írás öröklétű jelleme két szempontból 
észlelhető. Hogy az idő korlátozásával ellentétben
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áll, azt maga bizonyítja be. mint próféczia. Az írás 
fokozatos kifejtését foglalja magában Isten tanácsának, 
folytonos vonatkozással végleges beteljesülésére. Azon
ban az írásnak öröklétű jelleme még más módon is 
nyilvánul. Az írás nem csupán olyan dolgokat jelent 
ki. melyek jövendők, hanem örökké valókat is, melyek 
nem láthatók. „Örökkévaló“ az, a mi szellemi, való
ságos, lényeges, mennyei. A természetben s törté
nelemben, egyes emberben és nemzetekben, összeüt
közésekben s győzelmekben van külső, ideiglenes, 
látható elem, s van benső, szellemi és lényeges elem. 
Istennek Lelke öröklétszerűen bánik mindazokkal; 
az a z : a mi Istennek a természetben és történe
lemben látható és részszerint való nyilatkozása, azt 
úgy állítja elénk, hogy a rejtett értelem folyton fel
fogható s a valódi, elenvészhetetlen lényeg, fel lesz 
tárva általa. Igv tehát az öröklét, mint az írás 
egyik jellemvonása, két elemet zár magába, az egyik: 
ellentétben állás az idő korlátozásával, a másik: a 
lényegnek múlandó alakban feltüntetése. Igv tehát 
az írásban, hogy úgy szóljunk, kül- és belterjedelmű 
öröklét található.

Innét van, hogy az írás teljesen parabolikus. 
A láthatót úgy tekinti, mint megfelelőjét és feltün
tetőjét a láthatatlannak. Megmagyarázza a termé
szet hallgatag beszédét; meglátja, hogy a szellem 
világ elvei, hogyan árnyékolódnak az emberek szo
kásaiban, tapasztalataiban. Ha Jézus képekben be
szél, az az egész írás módszerével megegyezőleg tör
ténik. 0 igazi fia Dávidnak, ki két könyvet olva
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sott: a természetet s az írott Igét; (19. Zsolt.); igazi 
fia Salamonnak, ki a földi okosságban a mennyei 
bölcseség tükrét látta, s a ki példabeszédeket, az 
az : parabolákat, homályos mondásokat bocsátott 
közre, melyek első jelentésekben világosak, de egy
szersmind magasabb tanúságot tartalmazók. Jézus 
példázatokban szólott, nem azért csupán, mert ő 
Dávid fia. és Salamon fia, s az Isten kijelentési isko
lájában fölnevelt Izraelita, hanem azért is. mert ő 
embernek Fia. Az embernek kell szemének lennie 
Isten remek müvei, s a csodás szépség fénye és 
számtalan színei számára ; kell fülének lennie, hogy 
felfogja a körülötte megszólandó ezernyi ünnepélyes 
és kiválóan finom hangokat, valamint ajkainak is 
magaztalniok kell Isten dicsőségét, összhangzólag az 
isteni szeretet és hatalom azon nyilatkozataival, me
lyekben Isten különböző időkben és különféle módon 
szólott. Ég és föld között azonban a bűn által szaka
dás állt be, s egyedül a hit az. mely a látható dolgok
ban a láthatatlanokat észreveszi. Jézus a mennyben 
volt, mig a földön élt (Jan. 3. 13.) s a dolgok lé
nyege föl volt tárva előtte. Isten és az ő országa, 
a Sátán és annak birodalma ő neki ismeretesek va
lónak s keresztül látott azokon. Azért nyitotta ajkait 
példázatokra.

Szólott a természetről. Megvigyázta a felhő
ket, s az égnek verességét alkonyaikor; a napot a 
maga dicsőségében : az égnek madarait derült gond
talanságokban: a mezők virágait tündöklő szépsé
gekben ; a kígyók okosságát s a galamb ok ártatlan
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ságát; a sasnak éles szemét és nyilaié lecsapását; a 
tyúkot, mely fiacskáit szárnyai alá egybegyűjti; a sze
let, mely arra felé fú, a merre akar; a szőlőt és 
vesszeit; a jó és rothadt fákat; a figefát és gályáit; 
a mustármagot és fejlődését; — s neki mindez 
mennyei dolgok festésére szolgált.

Szólott az emberről; az emberi élet viszonyai
ról, foglalkozásairól; a szemről mint a testnek lám
pásáról ; s a szemről és a kézről, melyek életet és 
épséget veszedelembe sodorhatnak, úgy hogy le kell 
vágatniok; a betegről, kinek orvosra van szüksége; 
az atyáról, a ki jó ajándékokat ád gyermekeinek ; az 
anyáról, a ki örvend, hogy ember született e világra; 
a jó barátról, a ki szeretetteljes a maga szomszédja 
iránt; a pásztorról s a nyájról; a királyról és né
péről ; a gazdáról és cselédeiről; a kereskedőről, a 
ki igaz gyöngyöt keres ; a magvetőről, a ki kimegy 
magvetni; a halászokról, a kik kivetik hálójukat; 
még a kis gyermekekről is, a kik a piaczon játsza
nak ; — s mindezekben ő képeit látta az örök igaz
ságnak s a szellemi rokonságnak.

Megfigyelte az embereknek balgatag és rósz 
utait is ; a hamis birát, a ki sem Istent nem félt 
sem embert nem becsült; a gazdagot, ki földi va
gyonában bizakodott; a könyörtelen szolgát, a ki 
nem tud elnéző lenni, bárha ő maga is könyörüle- 
tességben részesült; a hamis sáfárt; azt az embert, 
a ki épitéshez fog, a nélkül, hogy magával számot 
vetne; a tolvajt, a rablót; a bérest; — s itt is 
mindezekben szellemi elveket, örök eredményeket lát.
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Megfigyelte a körülötte levő közönséges tárgyakat: 
á sót ;  a gyertyát és a gyertyatartót; a házat és 
alapját; az ajtó t; kenyeret és vizet; a hív és bölcs 
sáfárt s annak eljárását. Szólt a lakodalomról s a 
menyegzői ruháról; s mind valamennyiben azt látta, 
a mi valóságos, és örökké való.

S mily állandóan él az írás jelképes beszédével
— a templomról úgy szól, mint az ő testéről; szól 
a mannáról a pusztában az érez kígyóról, az ünnepen 
kiöntött vízről, a szőlőről, mely nem hozott gyümölcsöt
— ugyanazon a módon a hogy mindenezekről Isten 
szólott-az ő népeinek.

Ez a példázatos tanítás nem azért ilyen, hogy 
a nehezebben felfogható igazságot könnyebben hozzá
férhetővé tegye a közönyös értelemnek vagy a 
szunnyadó lelkiismeretnek. Czélja az, hogy a nagy
becsű drágaságot a restnek s a világfiának szemei 
elől elrejtse, ellenben az őszintének lelkét fölébresz- 
sze és szivét elkészítse. A fő czél azonban még is 
az, a parabolikus tanitásmód szellemével egyezőleg, 
azt a benyomást tenni reánk, hogy már most is az 
öröklétben vagyunk; hogy bennünket mindenütt 
ugyanazon egy Isten vesz körül; hogy a láthatatlan 
ország a láthatóban nyilvánúl; hogy Isten és az ő 
igazsága és igazságos volta, azok az igazi valóság 
és lényeg.

A Symbolismus nézete azon a nagy alap té
nyen nyugszik, hogy Isten a Teremtő, Krisztus pedig 
az Isten Teremtésének kezdete. Eképen tehát nagy 
párhuzamosságnak kell lenni a természetnek s a lé
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leknek országa között. S minthogy minden a Krisz
tusért van fentartva s (Kol. 1, 16.) „mindezek ő ál
tala és ő rá nézve vannak teremtve“, nagy párhu
zamosságnak kell lenni a történet között, — a mint 
az események s a viszonyok a gondviselésben föllép
nek, — s a kegyelemnek a megváltásban nyilvánuló 
története közt. Egy és ugyanazon Isten-Ige az, mely 
úgy a természeti, mint a szellem világban magát 
kifejezi. S innen az a meglepő hasonlóság. „Ha a 
földbe esett búza mag el nem hal, csak egymaga 
marad; ha azonban elhal, sok gyümölcsöt terem.“ 
Ez a rejtélyes törvény a szellemvilágban is ép úgy 
igaz, s legbámulatosabb és tökéletesebb beteljesülé
sét, Jézus Krisztusnak halálában és feltámadásában 
találja. így el leszünk rá készítve, hogy az Isten 
országának minden térkörében, a legalacsonyabbtól 
fel egész a legmagasabbig, a Krisztus symbolumaira 
találunk. A legalsón kezdve, Krisztust a kő jelenti 
a Sz i kl a ,  az erőnek, szilárdságnak, a soha meg nem 
rendülő állhatatosságnak jelképe; az az alap, mely meg 
nem ingatható. Hasonló azonban továbbá a N ö v é n y- 
h e z  is. Elet ő valamint életnek adója is. Azért hiv- 
ják Vesszőszálnak (Zemach. Esaiás 11. 1.), a mi egy
szerűen s a legáltalánosabban képviseli a szerves 
életet. Majd ugyanennek legmagosabb s legnemesebb 
alakja is, mert ő a  S z ő l l ő t ő  (Ján. 15 ) s legszebb 
és legkedvesebb nyilvánulása, mert ő a K ó z s a.

Jelképezve van azonban a növényekénél 
magasabban álló országban is. Erős és királyi 
mint az Oroszlán (Hős. 10. 11.) Szelid és
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ártatlan, kedves és béketűrő, „szenvedésre te
remtve“, mint a bárány. De [még magasabbra 
emelkedünk. Az ő neve továbbá: „embernek
Fia“, mert mindaz, a mi valóban emberi (Is
ten gondolatával megegyezőleg) bölcseség és szere
tet, föltétel erőssége, s alázatosság szelídsége, össz- 
pontosulás Istenben s szétsugárzó jóakarat minde
nekre, munka és erély, majd ismét elmélkedő nyuga
lom és ünnepi sabbath, mindaz, a mi valóban emberi, 
benne található, az emberinek legtökéletesebb kifejező
jében s beteljesülésében. S mindenek fölött, ő, az igazi 
Mikrokosmos, a kiben s a ki által minden dolgok terem
tettek s fentartatnak, a ki igazi Lelke mindennek, a 
mennyiben az létezik*), ő a dicsőség ura, az Atyának 
Fia, Istentől származott Isten, világnak világossága. 
Az Atya ő benne látja a mindenséget, ki az Isten te
remtésének eleje; mi pedig, kimondhatatlan örömünkre 
imádó szívvel és megvilágosodott szemekkel mindene
ket ő benne, és mindenekben őt tanuljuk meglátni.

Jézus úgy beszél magáról, mint a Királyról, a 
pásztorról, a barátról, a vőlegényről; mig a Lélekről 
mindiga szél, lehellet, tűz, olaj, viz és galamb jelképek 
alatt van szó.

A természet könyve sokkal érthetőbben és állan
dón föl van tárva előttünk, sem hogy ne olvashatnánk 
belőle és nyomról nyomra ?ne követhetnők lapjain 
ugyanazon csodálatos igazságokat, melyeket az Ige még 
határozottabban kimondott az Isten bizonyságtételének

:) A bűn nem lényeg.
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irott könyvében. Maga Humboldt Sándor jegyezte meg 
(a„Kosmosbana), hogy a hajdankornak egyetlen köny
vében sem található a természetnek oly hű és szeretet
teljes megfigyelése, minta Bibliában. Az ilyen bizony
ságot örömmel üdvözöljük; azt erősíti meg az, a mit 
nem is várhatunk hogy másként legyen. Itt tehát, a 
mi a természetet illeti, azt mondhatjuk : Isten szereti 
az ő gyermekeit; kezének munkái kedvesek ő neki, s 
gyakran vonatkozik rájok, az egekre, a földre, a ten
gerre, a csillagokra, a fákra s a mezőkre. Hol van a 
természetnek olyan leírása, mint a milyent Jób köny
vében találunk, magának az Urnák tulajdonított sza
vakban ? A mint ő maga mondá kezdetben: az ő mun
kái csakugyan jók, szépségök bámulatra, bőlcseségök 
és nagyságok csodálatra méltó. Azonban itt is azt 
mondhatjuk, „Isten maga tulajdon magának magya
rázója.“ 0 magyarázza meg, mit jelent a világosság 
és a nap ; ő magyarázza meg, mit jelentenek a ma
gasan fölöttünk levő egek, s mit ama kék zafírnak jel
képe, mely a Sinai fekete felhői fölött terjedez. 
0  magyarázza meg, mit jelent az eső és hó, melyek az 
égből szállnak alá s vissza oda nem térnek, hanem 
megáztatják a földet és termékenynyé teszik azt, hogy 
adjon táplálékot az éhezőnek, italt a szomjazónak. 0 
szól hozzánk a hegyekről s a sziklákról, s hogy az ő 
erejök és rendületlen szilárdságok minek a jelképe, s 
mit jelentenek a források és a vizek kútfejei, melyek 
enyhületül szolgálnak a pusztában ; szól a köpü mézé
ről; mindenről, a mi az égben, a földön, a vizekben van, 
Isten gyakran szót mindazokról, s tudtunkra adja, hogy
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mindaz az Ige által, Krisztus által lett, s épen azért 
szól és teszen tanúbizonyságot ő róla.*)

Ezen symblismusban minden oly egyszerű, oly 
igaz, hogy mind szivhez szól. Nincs itt semmi eről
tetett. Szellemi értelmezése nem rövidíti meg, sőt még 
csak háttérbe sem tolja Isten munkáinak közvetlen 
és első feladatát, bölcseségének, hatalmának és jósá
gának hirdetését. Sem pedig nincs e szellemi értel
mezéshez semmi olyas erkölcsi tanúság függesztve, 
milyenre némely béna mesénél szükség van magya
rázatául. Annál jobban szeretjük és becsüljük e mű
veket magukat, mennél szorosabban egybefüzzük, 
mint ahogy Isten is teszi, a benső eszmével. Isten 
m a g á t  magyarázza műveinek magyarázásában, 
mert Isten csak egy van, a ki Teremtő és Megváltó 
is egyszersmind.

Ezen symbolismus az írás legapróbb részét is 
áthatja ; felfoghatásának mértéke azonban értelmünk 
és tehetségünkhez képest változik. Szinek és számok 
még a ruháknak szegélye is, tér és idő, mind jelen
tékenyek. A kék, bibor, skarlát és a fehér (a szövet
ség sátorán) a fekete, a zöld, — a szivárvány az ő

*) Az egész látható világ egy bó terjedelmű Biblia, 
telve példázatokkal, hasonlatokkal és tanításokkal. Akkor 
írattak azok, mikor még az ember nem volt meg, a ki el
olvassa, s a végre írattak meg, hogy az ember mindjárt 
létrejötte után azonnal kezdjen tanulni és betűzni ; mint a 
hogy a tanító is még az iskolás növendékek összesereglése 
előtt ír a fekete táblára, hogy semmi időt.se veszszen, ha
nem azonnal hozzá foghasson a tanításhoz.“ Albán Stolz. 
Yater unser.
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kettős külső és belső ivével. Majd meg a hármas, 
hetes szám, mely Istenre és a mennyei dolgokra 
vonatkozik; négy. a földi teljesség száma; tiz, tizen
kettő, negyven, és más egyebek, a miket most csak 
futólag akarok érinteni.

S ezen symbolismusban (a mint már is világos 
lesz) sincsen semmi önkényes. A jelkép rendesen 
az egész íráson keresztül vonul, mint például a 
kígyó (a Genesistől a Jelenések könyvéig), a menyegző, 
vőlegény és menyasszony, asszony, Sión leánya, a 
Bárány menyasszonya; Babel (Genesis, Dániel, Jel.) 
a fenevad, a világ hatalmassága; a galamb, mint a 
Lélek jelvénye (Gen. VIII. Máté III. Énekek éneke) 
s más egyebek. Isten tökéletes módon szól; keresd 
a tökéletességet, s tehetséged és szükséged szerint 
meg is fogod találni.*)

Isten jelképek által tanítá az Izraelt: igen 
nagy, tágas és magas fokon álló jelképek által. Tu
lajdon története Izraelnek maga volt a példázat. 
Ábrahám elhívása, Izsák születése, az Egyptom föl
déről való kijövetel, Izrael vándorlása a pusztában,

*) Csak futtában említem meg az írás csodálatra 
méltó szellemességét és okosságát, hogy némely jelképet 
egyaránt használ jónak úgy mint rosznak jelzésére. így 
például Krisztus nem tartózkodik azt mondani: „Legyetek 
okosak mint a kígyók“ ; Péter sem vonakodik a Sátánt 
oroszlánhoz hasonlítani, bárha tudta, hogy az oroszlán Jé
zusnak, a Juda törzsökéből származó oroszlánnak volt jel
képe. Az ilyen példák mutatják, mennyire különbözik a 
bibliai Symbolismus a pogánytól. Minden emberi symbolis- 
musnak természetesen pogány az irányzata.

Krisztus és az írás.
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harczai és győzelmei, Dávid uralkodása, Salamon 
dicsősége, a babyloni fogság — mind jelképes volt. 
Nagy emberei, — József, Mózes, Dávid, Jónás — 
hasonlóképen azok. Azok az ünnepek és szertartások 
is. S minthogy mindezek a jövőre Krisztusra és az ő 
oszágára mutattak, a svmbolumok typusokká lettek.

Innen van az, hogy az írás minden egyes ré
szének olyan a jelentése s alkalmazása, melyet 
egyes kor ki nem m erít; maga tölti be magát foly
tonosan. Izráel vándorlása a pusztában, képmása a 
mi saját földi vándorlásunknak. Minden keresztyén 
szólhat az ő Márá-járól s Eliméről; Massájáról, Me- 
ribahjáról s Rephidiméről; a zsoltárok különféle ta
pasztalatait ezeren meg ezeren látták megvalósulva 
tulajdon magokéi gyanánt; s a lelkész, ha körülmé
nyeiket ismeri és részt vesz búbánatukban, nem 
imádkozhatnék velük alkalmasabb szavakban, sem ér
érzelmeiket hívebben ki nem fejezhetné vagy enyhébb 
vigasztalást nem nyújthatna leiköknek, mint Dávid
nak, a Jesse fiának szavaival.

Jézus ellenségei, a Farizeusok, Sadduczeusok, Pilá
tus, Herodes, a „Feszitsd meg“-kiáltó nép, Jerusálem 
síró leányai, mindezek ma is épen úgy megvannak, 
mint tizennyolcz századdal ezelőtt. Mária és Mártha, 
Péter és János, Nathanael és Tamás örök jellemek. 
Az írás rajzai sohasem halványulnak el, mert a 
Lélek a lényegnek megfelelőleg ír.**)

**) Figyelemre méltó, hogy az Isten gyermeke termé
szetesen ily módon olvassa az írást, még mielőtt tudná, miért 
teszi; mert a benne magában lévő lelki érzék, a lelki meg
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A typusok a végett adattak, hogy világosságot 
nyújtsanak, még pedig olyan módon, hogy kitöröl
hetetlen benyomást gyakoroljanak. De különben is, a 
tanok sokkal biztosabban közöltetnek az olyan typu
sok által, mint például a Szövetség sátorában az 
oltár, a gyertyatartó, az áldozat kenyér, a kárpit 
s. a. t. minthogy azok mind igazságokat jelentenek; 
már tulajdon állásuk, s a velők egybekötött tények 
fontos szellemi tanításnak szolgáltak megtestesítői 
gyanánt. Azonban az semmikép sem következik 
ebből, hogy a tárgyat magát, mely ilyen módon 
jelképezve volt, a nép ne látta s ne ismerte volna ; sőt 
ellenkezőleg, az 51-dik s a 119-dik zsoltárból tud
juk, hogy az igaz Izraelita hitte, hogy rejtett bolcse- 
ség és bámulatra méltó valóság van a törvényben 
és annnak rendeletéiben. Hogy még a legmélyebb 
s a legszellemesebb hívőnek lelke is mennyire csügg 
a jelképen s a typuson, nyilván látszik János evan- 
gyeliomán, melyben az írás symbolumaira (úgy a 
természetből, mint a zsidó történelemből vettekre) 
sokkal gyakrabban történik hivatkozás, mint az írás 
bármely egyéb részében. Hány meg hány jelkép van 
érintve az első részben ! Az Ige mely által minde
nek teremtettek (Gén. 1.) az Ige, mely közöttünk 
lakozék (Exod 25, 8 ; 29, 45.) az Úrnak dicsősége 
(Exod. 40, 34.) az Úrnak útja (Es. 40) a Jákób

különböztetést vagy erőt sokkal megelőzőleg ösztönszerűleg 
vonja hozzá. S mennél többet elmélkedik e tárgyról, annál 
jobban csodálja a maga és az Izrael közt található analógia 
teljességét és pontoságát. Mystery of the Kingdoom 14.
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lajtorjája, a húsvéti bárány. A második részben a 
a templom typusa áll előttünk; a harmadikban az 
újjá születés, a Lélek mint a szél, mely arra fú, a 
merre akar, (Ezek. 37) az érczkígyó, Izsák megál- 
dozása, a vőlegény és barátja. A negyedik részben 
a víznek symboluma (Esaiás és Ezekiel); továbbá az 
aratásé. A hatodik részben az Üdvözítő magyaráza
tát olvassuk a mannáról: s az ünnep szokásával 
kapcsolatban a hetedik részben Krisztus hivatkozá
sát az élet vizére, melyet örömmel merítünk az üd
vösség kutforrásából. Tekintsük a világosság jelképét; 
a szolgáról és fiúról szóló szakaszt (8. rész), a 9-dik 
í észben a vakság jelentését; a 10-dikben az ajtóról, 
a juhakolról, a béresről, a pásztorról, a kétféle nyáj
ról szóló szakaszokat; a 11-dikben a feltámadást, a 
lelkit, úgy mint az igazit; a 12-dikben a buzaszem- 
ről szóló nagy példázatot; a 13-dikban a tanítvá
nyok lábmosásának jelképes tényét; a 14 —16-ig 
terjedő részekben az Atyának házát sok hajlékaival; 
á szőlőtőt; a barátjáért életét adó barátot, s a bi
zalomban részesülő barátokat; az asszonyt, a ki 
megszületett gyermekén örvendezik.

János az, a ki megjegyzi, hogy Krisztusnak a 
keresztfán érzett megszomjazása egy prófécziának 
beteljesülése s ő az, a ki megemlíti ama jelképes 
jövendölések beteljesedését: „Az ő csontja meg
ne töressék“ és „Rátekintenek arra, a kit által- 
szegeztek.“ (Exodus és Zakariás). János fektet kivált
képen súlyt a világosság és sötétség, az élet és ha-
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Iái közti ellentétre. Gyakran szól az „evésről és 
ivásról“, az „élet kenyeréről“ és „az élet vizéről.“

A legtalálóbb és világosabb vonatkozások e 
futólagos áttekintését a végett hoztam fel, feltün
tetni, hogy a jelképes nézet az uralkodó annak lelkében, 
ki e földön Jézushoz legközelebb állt s a ki azt a 
müvet irta, melyet az Egyház minden időben a szel" 
lemi Evangyéliom nevével jelzett.

5. Istennek Lelke minden oldalú. A mi Istent 
illeti, Egy Lélek; a mi bennünket illet, úgy van 
feltüntetve, mint hét Lélek. Az írás, a Léleknek müve 
tehát, daczára az ő külső szolgai formája alázatos 
voltának, szintén mindenoldalú. Benne az igazság 
minden irányban benfoglaltatik. Valamint a termé
szetben, úgy az írásban is „rendszeres hiánya van 
a rendszernek“,*) s ennél fogva teljessége nem oly 
szembetűnő, mintha valami botanikus kertté volna be" 
rendezve, mutató táblákkal ellátva, melyek A — Z-ig 
felüntetik mindazt, a mit magában foglal. Isten 
különféle okoknál fogva rendelte ezt így ; egyik két
ségkívül az, hogy mi e könyvet szellemi, ne pedig 
gépies módon használjuk. Nem az emlékező tehet
ség, hanem a lelkiismeret ; nem az értelem, hanem 
a s z í v  ; nem az akaratnak felületes alárendelése, 
hanem bensőnknek véle való összhangzása, vagy 
még inkább az ezt előidéző Lélek, tesznek bennün
ket képesekké az írás helyes használatára. Ennek 
következtében nyújt nekünk az Üdvözítő oly mély

) Hamann.
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értelmű tanítást, midőn a Sátánnak az írásból 
merített idézését azzal czáfolja meg : „Viszont 
meg v an írva. “

Mit jelent ez a „viszont“ szó ? Az írás egyik 
része ellent mond-e a másiknak? Avagy oly világos az 
egyik, a másik pedig oly homályos-e, hogy meg 
kell ragadnunk a határozott kifejezést, s figyel
men kívül hagynunk a homályos mondást? Avagy 
az egyik írás egész a szélsőségig megy-e ? Taní
tását módosítani kell-e, s tanácsa csak megszorítás
sal fogadható-e el ? Távol legyen! A teljes írás, 
a mint tudjuk, isteni és hasznos. Mit jelent tehát 
a „Viszont meg van írva ?“ Azt jelenti, hogy a 
Szent Lélek a lelkiismeretet és a szivet oda irá
nyozza az igazi mondáshoz, mely az előforduló 
esethez és szükséghez kellő világosságot és utasítást 
szolgáltat ; és hogy, a mig az a hely, melyet az 
ellenség idéz teljesen igaz és igen nagybecsű, csak 
alkalmazása volt hibás s ellenkező a Lélekkel, úgy 
hogy: a „viszont meg van Írva“ nem módosítja a 
Biblia állítását, hanem a maga igazi világításába 
állítja.

Kövesd az írást, a mennyire csak erődtől telik ; 
hatolj be minden egyes tannak és ténynek mélyébe; 
ne tompítsd el élét a látszólagos ellentmondásnak 
emlegetésével. Példáúl: Pál azt tanítja, hogy a meg- 
igazulás egyedül hitből származik; Jakab nagy fon
tosságot tulajdonít a cselekedeteknek. Ne add össze 
e két állítást mintegy számtanilag, s ne úgy vonj 
belőlök következtetést. Ily módon bizonyára félre
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érted Pált ép úgy, mint Jakabot. „Cselekedetek nél
kül“, ez az igazi summája és lényegé, ez a veleje, 
ereje és dicsősége a Pál bizonyságtételének. Az ő 
egész prédikálása a kegyelemből való üdvözülés ki- 
nyilvánításában összpontosúl. Az ő egész történetének, 
lelki tapasztalatainak ebben van központja. A mi 
hasznot tett s a mit szenvedett, egész befolyása és 
munkája egybe függ ezen hittel teljes kifejezéssel a 
cselekedetek nélkül való megigazulásról, s a kegye
lemnek gazdagságáról, a „bűnösök közt első“ irá
nyában (I. Tim. 1. 15.) Ez a gyökér, mely nélkül, a 
mint ő kimutatja, nem lehet igazi élet, mely nem 
létezhetik a nélkül, hogy az igazság gyümölcseiben 
ne nyilatkozzék. (Gál. 5. 22.) Ez, maga ezen kegyelem 
az, mely a végett jelent meg, „hogy megtanítson 
minket megtagadni az istentelenséget s a világi kí
vánságokat.“ (Tit. 2. 12.) Módosítsd vagy gyengítsd 
Pálnak e pontra nézve adott tanítását, s akkor az 
egész Pál, szive-lelke, tana-műve, prédikálása és 
levelei mind bizonytalansággá foszlanak. A mi pedig 
Jakabot illeti, váljon azok, a kik őt praktikusnak 
mondják s hajlandók úgy tekinteni, mint ép és szük
séges helyreigazítóját, nem Pálnak — mert Pál ma 
már Szent Pál és levelei a Szent írás kánonában 
benn vannak, — hanem helyreigazítójáúl nézik Pál 
szellemének, Pál tanításának s evangyéliomának, 
váljon értik-e azok, hogy Jakab kinek és kiről be
szél? Tudják-e, mit ért Ő a jó cselekedetek alatt?

Elfogadták-e az ő bizonyságtételét, hogy a 
gyümölcsözésre nézve szükséges újjá születni az
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Istennek fenséges és hatalmas akarata által az igaz
ság igéjének beültetésével. Szólhatnak-é ekképen: 
„Akarva szült minket az igazság igéje által, hogy 
¡együnk némi zsengéje az ő teremtményeinek?“ 
(Jak. 1, 18.) Ha Pált igazán érted, akkor Jakab 
csak megerősít azon valódi kegyelemben, a melyben 
állsz; s minthogy ő a hitet úgy tekinti, mint Isten- 
adotta hatalmat, s a hívőt mint az igazság igéje 
által Isten akaratától szülöttet, az ő kérdései és in
tései, üdvös bizonyságok és figyelmeztetések gyanánt 
csak annál mélyebben gyökereztetnek meg azon 
Szőllőtőben, a melyen kivül nincsen gyümölcsözés.

Ha búba és kétségbe vagyunk merülve, s bűneink 
és gyarlóságunk érzete lesújt, vagy kisértetbe estünk 
megbízni a magunk erejébe és cselekedeteibe : em
lékezzünk akkor arra, hogy meg van Írva: „kegye
lemből tartattatok meg hit által. És az nem tőletek 
van, Isten ajándéka ; nem cselekedetekből, hogy 
senki se kérkedjék.“ (Efez. 2, 8—9.) Ha a hamis 
biztosság és gondatlanság kisértenek bennünket, 
emlékezzünk arra, hogy viszont meg van írva : 
, Legyetek józanok, vigyázzatok.“ (I. Pét. 5, 8.) 
„Kövess engemet.“ „Félelemmel és rettegéssel hoz
zátok létre üdvösségteket. “ (Filip. 2, 12.) Meg 
van írva : „Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, 
se a disznók elé ne hányjátok a ti drága gyöngyei
teket.“ (Máté 7, 6.), de jusson eszünkbe, hogy vi
szont meg van Írva Hirdesd az Igét, állj elé alkal
matos és alkalmatlan időben. “ (II. Tim. 4, 2.) Meg 
van írva : „Meg vagyok győződve a felől, semmi

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



sem lesz képes elszakasztani minket az Isten szere- 
tetétől, mely van Krisztus Jézusban a mi Urunk
ban.“ (Rom. 8. 38, 39.) de viszont meg van Írva: 
„Ha test szerint éltek, meg fogtok halni.“ (Rom. 
8. 13.) Meg van Írva: „Minden hiábavalóság!“ 
de viszont meg van Írva: Az „Űré a föld és annak 
teljessége.“ (Zsolt. 24.) Meg van írva: Kicsoda pedig 
az ti közületek, a ki akármely bajlódással az ő élete 
hosszát csak egy arasznyival is megnövelhetné?“ 
(Máté 6, 27.) és viszont meg van Írva : „Növeked
jetek pedig a kegyelemben és a mi Urunk és Meg
tartónknak, Jézus Krisztusnak ismeretében.“ (II. Pét. 
3, 18.) Juttassuk eszünkbe, mi van Írva Krisztus 
istenségéről és viszont az ő gyarapodásáról bölcse- 
ségben és testének állapotában és Isten s emberek 
előtti kedvességben.

Meg van Írva v i s z o n t ,  de nem e l l e n 
k e z ő l e g .  Csak azt kérdezd, ki az, a ki idéz és 
mi czélból ? Mert a Sátán a maga czéljából idézi az 
írást. Az, a mi bennünk nem gondol arra, a mi 
isteni, hanem arra, a mi emberi (Máté 16, 23.) s a 
mit Jézus egyenesen a Sátánnal köt össze, az az 
írást vagy hamis megnyugovásunkra vagy hamis 
félelmünkre, vagy pedig romlasztó tétlenségre vagy 
hamis tevékenységre vezető módon idézi; s ama 
„viszont meg van Írva“ szónak feltalálása, sokkal 
inkább a lelkiismeretnek, semmint az emlékezőtehet
ségnek munkája. Az írás-magyarázatban elkövetett 
hibáink sokkal többször erkölcsiek, semmint értelmiek. 
Valóban komoly élet-feladatunk Isten előtt, a Bib
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liát helyesen használni. S itt látjuk ismét, milyen 
fontos állás van kitűzve Isten által a Lélek számára.

Valamint e Könyvnek a Lélek a szerzője, azt 
üdvösen használni, gyakorlati és komoly intéseit 
híven betölteni, egyedül csak ugyanezen Lélek folyto
nos vezetése és áldása mellett lehetséges. Mint holt 
könyvnek haszna kevés; folytonosan elénk és gya
korlott lelkiismeretet igényel.

6. Ezen nagy igazsággal, az írás ihlettségével 
kapcsolatban, tegyük vizsgálódásunk tárgyává az írás 
sajátságos irályát. A Bibliának minden olvasóját meg
lepi e könyvnek bámulatra keltő irálya. Lapjain olyan 
egyszerűség s mélység, nagyság és szépség, benső- 
ség és emelkedettség, rövidség és tartalmasság szem
lélhető. melyhez foghatót soha semmiféle irodalmi 
termék föl nem mutatott. A legnagyobb irók. köl
tők, művészek tapasztalták és bizonyítják ezt. Johan- 
nes von Müller Mózesről úgy nyilatkozik, mint a 
történetirók nagy mintaképéről. Goethe beismeri, hogy 
soha olyan idyllt nem Írtak, mint Kuth könyve; s 
hogy a Genesis elbeszélésének bája rendkívüli és 
páratlan. Schillernek. Lord Byronnak s más nagy 
költőknek hasonló nyilatkozatait sokszor idézték s 
általánosan ismerik.

Mi azonban azt kérdezzük: mért oly csodá
latraméltó a Biblia irálya ? Azok, a kik a Bibliát Ír
ták. nem törekedtek művészi hatás gyakorlására; 
nem gondoltak arra, hogy fenségesek, vagy emelke
dettek, vagy festőiek legyenek. Teljes hiánya min
den öntudatosságnak, ez a nyugodt, csendes magá-
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ról való megfeledkezés szemléletében s leírásában 
annak a mi mély jelentőségében s szépségében sem
minemű ékességre és magasztalásra nem szorult, ez 
az a mi az ó írásaikat oly csodálatos erővel felru
házza. Az emberi költészetben mindig van valami 
mesterkélt, valótlan, öntudatos elem. Az nem teljesen 
ama közvetlen, igazi kitörése a belső érzelmeknek, gon
dolatoknak. Mennyivel mások Dávid Zsoltárai és Ezsiás 
próféc-ziája! Itt minden költői, mert minden igaz ; s 
minden, a mi ezekben igaz. — Isten, az ő országa, 
igazság és szeretet, hit és imádság, — az. a legfen
ségesebb értelemben, mind költői, eszményi. A Biblia 
költészete azon édes dallamra emlékeztet, melyet a 
magányos erdőben az örvendező madárka csattogat, 

Az írás irálya és az emberek irálya között 
ugyanaz a különbség, a mi Istennek teremtő mun
kája és a művész ember munkája között. Ezen alá
rendelt értelemben is áll az, a mit az apostol mond 
Isten Igéjéről, hogy az élő ; s a mit Luther szokott 
mondani a maga realistieus módja szerint: r meg van 
neki keze lába.“ Az a különbség, mely a kerti rózsa 
s a viaszból készült csinált virág közt van. A mű
vész keze készítette munka tökéletesebb, hibátlanabb 
lehet, mint az élő virág, melyben meglehet van némi 
szabálytalanság vagy hiány. De ha az igazi rózsát 
nézzük, felkiáltunk: „Mily szép ! mily illatos !" S ha 
azt nézzük, a mit mesteri kéz készített, igy szólunk: 
„Mily ügyes!“ Az első esetben szivünk és szemünk 
gyönyörködik s egészen belemerül a tárgy bámulá
sába ; a második esetben ellenkezőleg egészen más 
és sokkal alantabb fokú érzés az, a melyre gerje
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dünk. „Valamint a természet könyvével, épen úgy 
vagyunk a Szent írással is. Mind a kettő ugyan
azon isteni kéz munkája. És ha a Szent írás nyel
vére ugyanazon mikroskopikus eljárást alkalmazzuk, 
melyet a természet szépségeinek kutatásainál alkal
mazunk, s mely bámulatos színeket s csodálatra 
méltó szövedéket tüntet föl szemeink előtt egy virág 
szirmában, növény rostjaiban, madár tollában, vagy 
a rovarka szárnyán, épen úgy gyönyörködésnek és 
bámulatnak új meg új forrásaira fogunk akadni a 
Szent írásnak legapróbb részében is.“*)

Azt is mondhatjuk, a mi a tenger a tóhoz vagy 
folyamhoz képest az a Biblia irálya a legszellemdú- 
sabb s legmélyebb Írókéhoz képest. Mert a Bibliában 
minden a legmagasabb szempontból van tekintve, s a 
maga igazi lényege s az isteni oekonomiának történeté
ben elfoglalt állásához híven. Az írásban az öröklétnek 
levegőjét szívjuk. „Az írás nagy magasságból néz 
mindeneket, s ezért azon kifejezések, melyeket hasz
nál más mértékűek és távlatiak, mint a világéi, s 
ezen oknál fogva a világ túlzottnak találja az írást. 
Az írásnak ezen absolut és tökéletes nézete és mér
téke, melyet mi minden mi gondolatunk és szavunk 
zsinórmértékének tekinthetünk, kiváltképen a terem
tés, a megváltás és minden dolgok végének leírásá
ban nyilvánul az írásban legvilágosabban. Mily pa
radox, mily természet fölötti!“**)

*) Canon Words-worth.
**) Oetinger, Bengel barátja, ki 1782-ben halt meg 

Murrhardtban, mint a wiirtembergi egyház praelatusa. 
B t w a s  G a n z e s  v ö m  E v a n g e l i o  148 1.
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Azt is mondhatjuk: hogy, a ki egyedül ismeri 
az emberi szivet, csak az képes egyedül az ember 
szivéhez szólam ; s míg egyéb Írások kiválólag értel
miek vagy képzelmiek, vagy a lelkiismerethez és 
érzelmekhez szólnak, az írás az e m b e r h e z  szól 
s * minden belső részéhez“ (103. Zsolt. I.) a leg
bensőbb, rejtett központhoz, melyből a gondolatok, 
szavak és cselekedetek fakadnak. Az írásnak ezen 
beható sajátsága megint ujabb ismertető jele isteni 
eredetének. Az írás az embernek szivéhez szól. 
(Ezsaiás 40, 1: Zsid.) Az az, nem úgy szól csupán, 
hogy hatást gyakoroljon akaratára, erős érzelmeket 
ébreszszen, hanem nyilvánvalókká teszi a szívnek 
titkait (I. Kor. 14, 25; Jer, 17, 10; Péld. 15, 11) 
s valami tökéletessel akarja betölteni az öröklét 
után vágyó epedését. Az írás úgy állítja elé a szí
vet, mint egy kis világot. Ha Isten embere szól, 
az ő szava száz elemet mozdít meg e kis világban; 
a mi rejtve volt, nyilván valóvá lesz, a hamis kép
zelődés megszégyenül, a kétségbeesés segítségért 
kiált és menhelyet keres. A szív érzi, milyen kü
lönbség van az emberi és isteni szó között.

Egy másik sajátsága a Biblia irályának, hogy 
oly természetes, oly bizalmas. Hangja atyai, barát
ságos, mely megnyeri bizalmunkat s szeretetet lehel. 
Az írás csodálatosan tömör, s még is nagyon rész
letes és egyénies; nem elnéző, szigorú, fenséges és 
hatalmas, s még is oly nagyon figyelmes és gyen
géd. Isten, a mig egyrészről kijelenti mindenható
ságát és mindentudóságát, s érezteti velünk, hogy
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ő az Isten s hogy kívülötte más Isten nincs, egy
szersmind egész bizalmasan is szól hozzánk, meg
magyarázza utait, indító okait, terveit; felhívja 
figyelmünket a Fiával kötött szövetségre; s felszólít 
örvendezni jósága és dicsősége jövendő nyilatkoza
tainak. „ügy olvasom az é n Bibliámbankí, szokta 
a keresztyén általában mondani, mintegy azt je
lentve, hogy Isten egyenesen hozzá szól az ő köny
vében, mint gyermekéhez; s hogy ezen könyvben 
Istennek különleges híradását találja, mely leeresz
kedik az ő egyéni szükségéhez és állásához. Ugyan
azt érezzük a Biblia felől, hogy az a mienk, a ma
gunké, a mit a gyermek érez, mikor egyenesen neki 
szóló levelet kap, mely az ő dolgaira, játékaira vo
natkozik, s mely az ő levele.

Az írás tekintélyesen szól, s nem úgy mint 
egyéb könyvek; kimeríthetetlen teljességből azokat 
közli velünk, a mik üdvösek. Olyan titkokat, me
lyeknek kinyilvánulása jelen életünkre nem szüksé
ges, vagy nem is lehetséges mostani állapotunk 
szerint, azokat mellőzi, az elhallgatás okát sem 
mondva meg, s olyan töredékeket ád a Sátán s az 
angyalok történetéből, a milyeneket épen alkalma
soknak lát, s oly módon, hogy meg leszünk róla 
győződve e töredékek egybefüggő, teljes egésznek 
darabjai, melyet jól ismer az, a kitől az írás igazán 
származik. Az írásnak ezen töredékszerűsége tiszte
letnek és bizalomnak mélyen gyökerező érzetére 
buzdít bennünket, midőn annak hangját halljuk: a 
kitől mindenek származnak, a kinek utai magasab
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bak, mint a mi utaink. s a ki az ő kegyelme és 
bölcsesége szerint „tanít bennünket hasznosan és 
vezérel azon az úton, melyen járunk." (Ezsaiás 
48, 17.)

így tehát az írás irálya igen csodálatra méltó. 
A ki ezt a bort megizlelé. azonnal észreveszi hozzá 
képest minden más emberi könyvnek Ízetlenségét. 
Más szavakkal hasonlítva egybe, a Biblia szavai ki- 
meríthetetlenek. de sokkal könnyebben megtarthatók 
,s  hasonlók az erősen levert szegekhez.“ (Préd. 
12. 13.) Más szavakkal hasonlítva egybe, sokkal 
ünnepélyesebbek és tiszteletre geijesztőbbek s még 
is sokkal szivet megnyerőbbek és folbátorítóbbak; 
sokkal általánosabbak és sokat magokban foglalók, 
s még is sokkal egyéniebbek és részletesebbek; 
sokkal inkább fölöttünk vannak, s még is sokkal 
jobban bennünk. Szóval, hasonlók Istenhez, ki az 
egyetlen Egy, Úr és Atya.

El kell fogadnunk az öreg Oetinger sajátságos 
megjegyzéseit: „Engemet csak a Biblia irálya elé
gít ki. A magam irálya, vagy bárki másé ki nem 
tud elégíteni. Ha csak három-négy verset olvasok 
is. bizonyos vagyok isteni eredetükről, utánozhatatlan 
voltuknál fogva. Ez a mennyei udvar szólásmódja. 
Az írás irói minden szabályt megtartanak, a nélkül 
hogy szabályok volna, mert az ő szavaik az Életből 
fakadnak: sohasem hoznak elé régi dolgokat újak 
nélkül, a melyeket íg y  senki sem mondott ki még. 
Az elvont meghatározásokat úgy kerülik, mint a 
pestist; eszméiket felruházzák, testet adnak nekik.
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de olyan testet, mely soha sem vezet bennünket 
félre az érzékiséghez. Az írás megragad, leír, meg
győz. Ezsaiásnál nem formális szentencziákkal, ha
nem igazi megszólításokkal van dolgunk, melyek 
szívünkben visszhangzanak, midőn vigasztalódásra 
hivnak fel Istennek megváltó kegyelme á lta l: „Mond
játok meg a Sión leányának: íme eljött a te Sza
badítod ! “ Az egész tele van Isten Lelkének közel 
létével. „Ne félj, veled vagyok.“ Az apostoli fér
fiaknak nem volt szokásuk főtárgyukat előre kitűzni, 
a mint a festő se akarná felirni lovat ábrázoló képe 
fölé: „Ez ló.“ S minthogy a felosztásoknak kiváltké
pen csakis a tudós veszi hasznát, a prófétáknak 
más módjuk van, hogy a főpontokat szögek gyanánt 
verjék bele a szívbe, úgy hogy az embereknek nem 
mesterség rájok megemlékezni, hanem igen is, — a 
mint Themistoklesmondá rósz lelkiismeretéről: „mes
terség, elfeledkezni“. Ezsaiásnál tökéletes felosztá
sokra találunk, de nem úgy, mint a hogy a mértani 
sík fel van osztva négyszögekre, hanem úgy, a hogy 
az ember tagokból áll, a fa pedig törzsökből meg 
ágakból. “*)

VII. F E J E Z E T .
Néhány gyakorlati megjegyzés, különös tekintettel a 

mai korra.
Az írást sohasem volna szabad másképen ki

nyitnunk? mint a mély tisztelet és hála érzetével
*) E kitűnő theologus különféle müveiből kisze

melve.
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A mint egyvalaki mondá : „Benne a menny hang
zik a földön; az élő Istennek szavát halljuk az írás
ban.“ S ugyan ezen bizonyságtevő így nyilatkozott 
halálos ágyán : „Ha majd belépek a láthatatlan vi
lágba, nem várom, hogy máskép találjam a dolgokat, 
mint a hogy azokat Isten Igéje itt tünteté föl előt
tem. Az a hang, melyet majd akkor hallok, ugyanaz 
lesz, melyet a földön hallottam, s azt fogom mondani: 
„Valóban úgy van, a hogy nekem Isten mondotta; 
s mily hálával tartozom, hogy nem vártam hitem
mel addig, a mig majd látok.“*)

Az íráshoz, olvasásakor, úgy kellene mindig 
közelítenünk mint valamely szentélyhez, tisztelettel 
és hódolattal, összeszedett lélekkel s komoly tanu
lékony szivvel. S mily hálával kell tartoznunk az ő 
kijelentéséért, teljessége- és egyszerűségéért, az ál
tala feltárt nagy igazságokért s a benne foglalt 
részletes tanácsokért ; tanításaiért s vigasztalásai
ért ; a múltak történetéért s a jövőre vonatkozó 
jóslatokért, a szentek példáiért s az Isten gyermekeinek 
különféle tapasztalataiért. Ha az égnek valamely an
gyala, a ki évezredeken keresztül ott volt Isten trónusá
nál, leszállna a földre s köztünk maradva kegyes lenne 
közölni velünk a mennyei dolgok ismeretének kin
cseit : mily mohón keresnénk társaságát, s mily figyel
mesen fognánk fel szavait. S pedig a Biblia jobb az 
ilyen égi hírnöknél. Isten maga adta azt a legjobb 
s a legtökéletesebb tanitó gyanánt. Ő, végtelen bölcse- 
ségében, maga alkalmazá hozzá mind a tartalmat

“j Monod A. „Búcsú “-jában.
K risztus és az írás. 9
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mind az előadást a mi szükségünkhöz s e világon 
való különös állásunkhoz. Olyan dolgokat jelentett 
ki előttünk, melyekbe magok az angyalok is szeret
nének belátni. Mi lehetne drágább nekünk tulajdon 
beszédénél s az ő saját szavainál, melyek szivének 
legbensőbb gondolatait és feltételeit jelentik ki előt
tünk. A Bibliát a legélénkebb hálával kell kinyit
nunk. Benne valóban megbecsülhetetlen kincs fog
laltatik. „Oh mennyire szeretem a te Igédet! 
Kívánatosabb az aranynál, és édesebb a méznél, 
még pedig a színméznél!“ (Zsolt. 19, 11.)

Nagyon bágyadt, halavány kifejezés az, s nem 
egyezik meg sem a dolog természetével, sem a ke
resztyén érzelemmel, azt mondani, hogy az írást 
olvasni k ö t e l e s s é g .  A hol tisztelet, szeretet, 
bizalom, Istennel való egyesülés boldogsága van, ott 
az írás olvasását nem tekinthetjük úgy, mint köte_ 
lességeink e g y i k é t .  Önmagában áll az. Isten 
szavára hallgatni nem számos kötelességek egyike, 
hanem épen úgy kútforrása valamint szabályozója 
is minden kötelességünknek. Nem olyan cselekedet 
pusztán, melyet megtenni lelkiismeretünk helyesnek 
Ítél, hanem maga lelkiismeretünk, vonzalmunk, aka
ratunk, szivünk lelkünk, egész belső emberünk vilá
gosságot és erőt nyer ez Igétől.

Épen oly szükségesnek érezzük az írás olva
sását, a mily szükségesnek a táplálékot életünk 
fentartására, s a mennyire tiszta, friss levegőt szivni 
óhajtunk. Valódi szükség a z ; nem külső kényszerű
ség, mely természetünkkel ellenkeznék, vagy valamely
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súlyos teher, a melyet ránk raktak. Valódi szükség 
az, olyan értelemben, hogy egész lelki életünk eped 
érte, s nélküle nem tenyészhetik. S nem az-e egyik 
oka életünk gyengeségének, bágyadtságának, hogy 
nem szivjuk eléggé a Biblia éltető levegőjét? Predi- 
kácziókban és traktatumokban, vallásos könyvekben 
nincsen elegendő abból az élenyből, a mi egyedül az 
Isten Igéjének jellemző tulajdona.

Azonban nem lesz fölösleges egy-két szót szó
lam az írásnak bővebb olvasásáról. Olvasd az e g é s z  
írást, mert az írás egybefüggő egész. Ne hanyagold el 
se a történeti, se a prófétai, se a tanitási könyveket. 
Ne feledd el a Példabeszédeket, se a Filemonhoz irt 
rövid levélkét. S ne gondold, hogy a Krónika könyvé
ben semmi táplálék sincs a lélek számára. Isten ne
künk az egészet adta, s úgy látja jónak, hogy az egé
szet használjuk, mert teljesen „hasznos tanításra, ön
meggyőzésre, megjobbításra, az igazságban való növe
lésre.“ Mi protestánsok sokat beszélünk s néha meg
lehetősen fenhéjázva, mily nagy tisztelettel s szeretet
tel viseltetünk mi a Biblia iránt. Igazán dicsekedhe
tünk ezzel? Nem úgy szeretjük-e csupán a Bibliát, 
mint azon szöveg-könyvet, melyből bizonyítékokat 
szedünk össze tanításunk számára, mint azon fegyver
tárt, melyből fegyvereket választunk ki ellenfeleink 
legyőzésére ? De szeretjük-e a Bibliát úgy, mint Isten
nek kijelentését, a mely szerint lelkűnknek alakulnia 
kell, a melynek befolyását éreznünk kell szivünkben? 
Nincs-e az írásban több oly elhanyagolt rész, hogy ha 
például holnap valamely varázskéz könyvünkből kitör-

9*
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lené azokat, a hiányt alig venné észre valaki közü
lünk? Nem inkább puszta elmélet, semmint valóságos, 
gyakorlati hit szerint fogadjuk-é el azt, hogy az egész 
írás, Mózes, a próféták s az apostolok iratai Istentől 
ihletettek, tekintélyesek és üdvösek?Legyünk igazi ta
nítványok, tanulók, ne szemelgessünk ki némelyeket, 
ne vessünk el másokat, hanem fogadjuk hálásan az 
e g é s z e t ,  a mit a mi Urunk és Istenünk az őkegyel
méből meghatott a mi tanúságunkra.

Ha az írásnak ilyen szorgalmas tanulmányo
zása némileg megszorítaná a mi vallásos irodalmi 
egyéb olvasmányainkat, megnyugtathatjuk magunkat 
azzal, hogy — legenyhébben szólva — nem vagyunk 
vesztesek. Hálával használjuk bár az olyan könyve
ket, melyekben emberek közlik gondolataikat s ta
pasztalataikat, mindazáltal az ilyen műveket nem 
elméletileg, hanem gyakorlatilag i s , alárendel
teid  állásuaknak kell tartanunk. Mennél teljesebb a 
Bibliának elsősége, annál képesebbek vagyunk a meg
különböztetésre, s annál nagyobb igazi hasznot húz
hatunk az emberi Írásokból. Az írás szorgalmas ta
nulmányozása azon kellő állásba helyez bennünket, 
hogy az emberektől nem függve, szívesen és hálá
val fogunk az Urnák minden szolgájától tanulni.

Megbánta-e már valaha egyetlen egy keresztyén 
is halálos ágyán, hogy a Biblia olvasására talán na
gyon sok időt fordított, emberi müvekére pedig na
gyon keveset ? Sőt ellenkezőleg, sok hív kebel sajnál
kozással vallotta bé, hogy több időt nem szentelt az 
Isten Igéje tanulmányozásának. Cselekedjünk tehát mi
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úgy, a hogy Ők cselekedtek volna, ha életök hosz- 
szabbra terjed vala; tegyük mi most már kiindulá
sunk pontjául az ő utolsó napjaik ünnepélyes, tiszta 
világosságát, a melyről ők azt látták be, hogy az az 
igazán helyes, bölcs és áldott kiinduló pont. Szen
teljünk időt a Bibliának, a t e l j e s  írásnak rendsze
res és szorgalmas olvasására.*)

Olvasd az írást összefüggésben. Igaz, hogy 
Istennek minden szava tiszta; nagybecsű minden 
egyes kifejezése, s egyetlen sorát vagy versét vizs
gáljuk bár, úgy fogjuk tálálni, hogy mélysége kime
ríthetetlen. Azonban ezen apránkénti olvasás és el
mélkedés mellett szükséges a gyorsabb és össze
függőbb olvasás is. Félszeg tisztelet az, mely néha 
az írás megértésénél részünkről közbeszól. Azt kép
zeljük, hogy minden szó ritkított betűkkel van Írva, 
s nem fogjuk fel egy egész résznek vagy epistolá- 
nak jelentését. Összpontosítsd egész lelkedet az Írás 
olvasásánál, s azután alkalmazd értelmedet úgy, mint 
bármely más könyvnél. Az áhítatos olvasás magába 
zárja az alacsonyabb lelki tehetségeket, az érte
lem megfeszítését, és a komolyságot. A Lélek meg 
van nekünk Ígérve, mely elvezet bennünket az írás 
minden igazságára. Azonban a Lélek befolyásának

*) Ezen gondolatnak többféle az alkalmazása. Egyik 
gyakran meglepett. A keresztyének, halálos ágyokon válto
zatlanul Krisztusra tekintének egyedül, s kizárólog Isten
nek kegyelmére. Akkor érték meg igazán, mit jelent: „a 
megigazulás cselekedetek nélkül.“ Az örök életet Isten 
ingyen ajándékának ismerik fel. Legyen ez kiindulásunk 
pontja.
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egyik eredménye, értelmünknek őszinte alkalmazása 
a Biblia olvasására. Ha bizonyos szellemi bénaság
gal olvasunk, vagy valamely titokszerű érzetével azon 
képzelt kötelességnek, mely valami módon majd ja
vunkra válik: akkor félreismerjük a Biblia természe
tét. A Lélek arra használja ezt, hogy meggyőzzön, 
tanítson, vigasztaljon, vezessen, teszi pedig ezt a megér
tetés, a lelkiismeret s a meghatás á lta l; azért találunk 
a Bibliában történetet, bizonyítást, költészetet, alapel
veket, tanácsadást, felhívást. Minden, a mi bennünk 
van, föl lesz indítva ezen Ige által, s mennél job
ban segít bennünket a Lélek, annál nagyobb tevé
kenységre gerjesztetik minden szellemi és erkölcsi 
tehetségünk az írás olvasása közben. Ismételve mon
dom, foglalkozzunk az írásnak gyakori, terjedelmes, 
áhítatos olvasásával, Isten kegyelmére bízva magun
kat, mert egyedül az adja a gyarapulást.

2. A b i b l i o l a t r í a .
Azokat, a kik az írás fensőbbségét vallják, sok

szor éri egy idő óta a Bibliolatría, (a Biblia imá- 
dásának) vádja. A mennyiben ezen ellenvetés azok
tól származik, a kik nem ismerik be teljesen és vi
lágosan az írásnak isteni tekintélyét s ihlettségét, 
igen könnyen megczáfolható. A mennyiben azonban 
mi magunkat illet: igen jól fogjuk tenni, ha szem
ügyre veszszük, nem olyasmit mondanak-e ki ellene
seink, a mit maguk sem látnak tisztán, s nem olyan 
veszedelem fenforgására figyelmeztetnek-é, melyet bát
ran készek lehetünk elnézni. Más szavakkal, nem
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gondolva azzal, honnan és mi okból emeltetik a Bi
bliolatría vádja, vizsgáljuk magát a dolgot; csakugyan 
volna ilyen irány, ilyen baj, ilyen veszedelem? Tu
dom, nem egy keresztyén azonnal igy fog válaszolni: 
„Mi nem tudjuk a Bibliát eléggé megbecsülni, tisz
telni és szeretni.“ És ez teljesen igaz. Nem abban 
áll a veszedelem, hogy e tisztelet nagyon mély, ha
nem abban, hogy nem igazi, nem valódi. Nem lehet 
elég fenkölten szólni, gondolkozni, érezni az írásról 
az ő eleven összefüggésében Kristussal és a Szent 
Lélekkel; lehet azonban egy mód, ha tudniillik az 
írást Krisztustól és a Szent Lélektől különszakasztva 
tekintjük s ezen holt könyvre irányozzuk hitünket, 
tiszteletünket, szeretetünket; ez bizonyára a bálvá
nyozás egy neme volna, mert tárgyat tenne, — habár 
olyant, mely magában véve vagy inkább Istennel való 
összefüggésénél fogvájó és nagyszerű, — ezt állítaná az 
élő Isten helyébe. Az Egyháznak nem a durva bál
ványozás a veszedelme. A Reformatió óta a bálvá
nyozás okvetetlenül csak finomabb alakban nyilvá
nulhat.

Az ily fontos tárgynál kötelességünk a lehető 
legvilágosabban szólni, mert az ember alá van vetve 
annnak, hogy félreértsék. Jegyezzük meg, hogy ma 
napság épen a legfőbb fontosságú dolgok azok, me
lyekben az embert leghamarább félreértik; a vilá
gosan látott s általánosan elfogadott igazság nem az, 
mely jelenleg különösebb bizonyítást igényelne. A 
Bibliolatría alatt én azt a különválasztási szándékot 
értem, először, midőn a Könyvet elválasztják Jézus
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Krisztus személyétől, s másodszor a Szent Lélektől, 
s igy a könyvvel helyettesítik azt, őt, a ki egyedül 
maga van hivatva arra, hogy az Egyháznak vilá
gossága és vezetője legyen. E két irány magyaráza
tára szolgáljanak a következő megjegyzések.

A zsidók úgy tekintették az írást, mint Isten 
Igéjét. Tiszteletben tartották annak betűjét, őrizték 
azt a legszorgosabb gonddal és tanulmányozták 
fáradhatatlan szorgalommal. Nagy buzgalmai védel
mezői voltak „az Isten kijelentett tanácsánaku. mely 
rájok vala bízva, s büszkék voltak a birtokukban 
lévő csodálatos kincsre. Hogyan volt lehetséges 
hogy az írás ilyen tisztelete és ismerése mellett 
még sem tudták megérteni az Elő Igét, Jézus Krisz
tust'? Az Úr megmagyarázta e tényt. A mennyiben 
ők azt hitték, hogy az Húsokban örök életök van, 
Istennek Igéje nem lakozott bennük. Kern forgott-e 
fen ebben az esetben Bibliolatria ?

Azonban nemcsak hogy Krisztus igéjét nem 
értették s nem fogadták be, habár oly teljesen 
megegyezett is az Irásssal, hanem még azon hason
latosságot sem vették észre, mely Jésus között s azon 
kép között fenállt, melyet a Messiásról Mózes és a 
próféták rajzoltak, s mely oly csodálatosan s oly 
meglepőleg oly dicsőséges beteljesülésben valósúlt 
meg előttük. Ok folyton folyvást olvasták az írást, 
melyben a Messiásnak, az Isten szolgájának alakja 
oly világosan és teljesen le volt írva előttök ; mikor 
pedig aztán maga a férfiú állt előttök, az arczképnek 
eredetije, azt nem akarták felismerni, nem ismerték
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fel kicsoda; nem. sőt odáig mentek, hogy halálra 
Ítélték ,az ő törvényök szerint“ (Ján. 19. 7.) (az az: 
az írás alapján.)

Hogyan lehetséges, hogy minden Irásolvasásuk 
mellett sem ismerték fel azt, a kiről minden próféta 
bizonyságot tett ? Nem borultak le Jézus előtt hódo
lattal és imádással. Mit imádtak tehát ? Az írásnak 
betűjét imádták; de az írásnak summáját, lényegét, 
valóságát, Jézus Krisztust még csak föl sem ismerték. 
Itt az írásnak teljes félreértése áll előttünk, vegyítve 
orthodox hittel annak tekintélyében, s nagy és túl
buzgó védelmezésével és magasztalásával az ihletett 
könyvnek. Mily meglepő, mily szomorú tény! A zsidók, 
a kik hisznek a Bibliában és megvetik Jézust; dicső
ségüket találják a megírt Igében, és Jézust kiűzik a 
szent városból ; egyik kezökben a Bibliát tartják, 
másik kezökkel megfeszítik Jézust, nemcsak, hanem 
még káromlással is vádolják.

Van-e nálunk is olyasmi, a mi ehhez hasonló, 
ennek eldöntését az olvasóra bízom. Az-e a Biblia 
sokaknak, a mi a zsidóknak volt, nem az élő Istennek 
szava, hanem olyas, mi e szó h e l y é t  foglalja el, 
úgy hogy a mig egyrészről hiszik, hogy benne igaz
ság foglaltatik, másrészről nem hiszik magát a benne 
foglalt igazságot; váljon a Bibliával szemben vallott 
tisztelet mellett, van e valóságos tisztelet az Istentől 
származó Ige iránt, s ilyen gyanánt lesz-e az ápolva : 
oly kérdések, a melyeket csupán föltenni és jelezni 
akartam.

Mit gondoljunk azon népről, mely írás-szerető,
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és Jézus-gyűlölő ; mely tiszteli az írás b e t ü j  ét, de 
nem képes fölismerni Annak hangját, a ki különféle 
időkben és különféle módon szólott az atyákhoz, most 
pedig szól ő magokhoz, az ő Fia az ür Jézus által ? 
A Bibliolatria az, mely e jelenséget megmagyarázza. 
Ok a „Bibliával helyettesítették Istent, ki e könyvben 
s e könyv által szólott. Ok azt gondolták, hogy az 
őket vezető s rájok befolyást gyakorló élő Isten helyett 
most ime egy könyvük van, melyben minden ben 
foglaltatik, s a fődolog az, e könyvet helyesen értel
mezni. Azt kérdezték, (a mint mi nálunk is kérdik :) 
„Mi volt a szöveg'?“ nem pedig: „Mi az Ige, az 
Istennek nyilatkozata ?“ Nyilván való a zsoltárokból 
s a prófétákból, hogy Mózes könyvei szorgalmasan 
olvastattak, s mégis folyton az hangzott az Izráelhez : 
„Térjetek J e  ho v áh  o z. “ Az igaz Izraelita s a Biblia
imádó között az volt a különbség, hogy amaz úgy 
tekinté az írást, mely az Istenhez vezeti, mint olyan 
eszközt, mely által Isten tanítá, vezeté, vigasztalá; 
a másik úgy nézte az írást, mint a mely Istent pótolja; 
más szavakkal, ez volt annak módja, hogy Istentől meg 
szabaduljon. Az Istentől elidegenedett, szöveg-imádók 
gondolkozás módja igen találó kifejezést nyert egy 
Rabbi mondásában: „most, miután Isten a törvényt 
megadta, nincs neki többé se szüksége, se joga újabb 
kijelentésekben nyilatkoznia.“ A Biblia tiszteletének 
örve alatt, Istennel valóságosan úgy bántak, mintha 
megszűnt volna élni és kormányozni.

S ezzel kezdődött az emberi kormányzás. Mert, 
ha Isten helyett ott van a Biblia : ezzel a kommenta-
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torok, a magyarázók, a casuisták feladata kezdődik. 
Mert, a szöveg homályos, s a kommentár a határo
zott ; a szöveg szigorú, a casuista alkalmazkodó ; a 
szöveg mély és sokoldalú, a magyarázó sekély és egy
oldalú ; a szöveg benső igazságot és gyökeres gyógyí
tást követel, a traditio „az én népem leányának rom
lását“ (Jer. 8.) felületesen és hamisan gyógyítja. Idők 
folytában a hagyományt úgy kezdék tekinteni, mint a 
mely becsesebb, szükségesebb és gyakorlatibb a Bibliá
nál. Természetesen az. Az’élő Isten nélkül, ha a Bibliát 
Isten helyettesítőjének tekintjük, a codexnek világos 
és részletes magyarázata csakugyan nagyobb fontos
ságú mint a codex maga.

Az a tény, hogy Izráel hódol a Bibliának és 
megfeszíti Krisztust, ismeretes és meglepő mindenki 
előtt. Azonban az még sem lett eléggé hangsúlyozva, 
hogy ez a tény minden korokra szól, s hogy a benne 
foglalt elvek igen fontosak az Egyházra nézve.

De, mig a Bibliolatria ezen alakja főleg azok 
között található, a kik Isten üzenetét nem fogadták 
el (bár „a Bibliát“ magát elfogadták) s a kiket gyak
ran felbátorít az, hogy állásuknál fogva a Bibliának 
ezen holt-elfogadására figyelmeztetve sem lesznek, 
van ezen kívül a Bibliolatriának még egy másik 
alakja is, a mely az Isten gyermekei számára még 
sokkal veszedelmesebb. Az olyan nyilatkozatok: „A 
Biblia a protestánsok vallása“, jóhiszemű mondások 
ugyan, s egy bizonyos határig igazak is, mindazáltal 
kezdődő hanyatlást jelentenek. A hol élet van, ép 
és egészséges élet, ilyen kifejezések nem találhatók.
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Pál sohasem mondta volna az t: hogy az írás a ke
resztyének vallása. Krisztus neki élet volt és vilá
gosság. Ha bővebben kérdezteték vala Krisztus felől, 
úgy irta volna le, a hogy az írás tesz bizonyságot, 
s a hogy Jézust a Lélek jelenté ki az ő lelkének. 
Nem mintha Pál tőlünk eltérőleg tanított volna az 
írás isteni tekintélyéről, elegendőségéről s teljessé- 
igéről, hanem ő igazi viszonyban állott az íráshoz.

A reformáczió egyházai hamar elszakadtak az 
írásnak valódi és eleven szemléletétől. Luther be
látta az írás viszonyát Krisztushoz és a Lélekhez; 
azonban számos nyilatkozata téved annyiban, hogy 
az írást nagyon is aláveti a Lélek azon bizonyságá
nak, melyet az a mi lékünknek tesz; merészek azok, 
de valóban csak is erős és egyoldalú kifejezései annak, 
a mit ő oly mélyen érzett, hogy ne tegyük a Bib
liát Krisztusnak vagy a Szent Léleknek helyettesévé; 
hogy a Bibliának nagy becse abban áll, hogy Krisz
tusról tesz bizonyságot; s hogy a Szent Lélek az 
igazi felvilágosító és tanító.

A mig Luther nem fontolta meg eléggé a maga 
állításait (azt is feledve, hogy az írásnak Krisztus
ról tett bizonyságtétele sokkal tágasabb és teljesebb, 
mint az ő felfogása szerint e bizonyságtételnek lenni 
kell vala) az ő követői csakhamar elfeledték az írás
nak igazi állását. A S z e n t  L é l e k  f ö l ö t t e  á l l  
az í r á s n a k .  Nem, mintha volna valami az írás
ban, a mi nem egyeznék meg a Lélek tanításával, 
mert hiszen a teljes írás Istentől ihletett, hanem az 
Egyház veszedelemben forog, ha mellőzi a Szent Lélek
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létezését s azt, hogy az Egyház folytonosan tőle függ, 
s ha a könyvvel helyettesíti a Lelket. S most veszi 
kezdetét a magyarázó jegyzetek, a compendiumok és 
katechismusok uralkodása; mert ha a Lélek tanítá
sát a könyvben bírjuk, a helyett hogy a könyv ál
tal birnók, az emberek azt kívánják, legyen az kö
zölve kivonat alakjában, egyszerűsítve, rendszerré 
alakítva. S akkor, gyakorlatilag szólva, a hitvallás fö
lötte áll a Bibliának.

így tehát igen nagy mértékben, a „szöveg“ 
prédikálása állt elé, az „Isten Igéjének“ prédikálása 
helyett. Az Ige „kivülöttiink“ állt, a helyett hogy 
bennünk lakozott volna. S a mi bizonyságtételünk 
hangban és erőben eltér az Apostolokétól s az első 
keresztyénekétől; mert az ő bizonyságtételök a Lé
lekben volt s a Krisztusról szólott az írás szerint, 
mig a mienk bizonyságtétellé lett a Biblia felől, 
Krisztushoz és a Lélekhez való viszonyában. Az 
apostolok Krisztusról szóltak, s bizonyságtételöket 
az írás prófécziáival világosíták és támogaták. Első 
helyen az Embert nézték s másodikon az arczképet, 
melyet róla a Könyv nyújtott. Mig a pseudo-apos- 
toli prédikáczió mind a maga, mind a hallgatók te
kintetét először is a Könyvre irányozza s abból ve
zeti le a személynek létezését és befolyását. Az első 
esetben azon benyomást nyerjük: hogy a prédikátor 
üzenetet hirdet Krisztus felől, a ki neki igazi való
ság ; s az ő tapasztalata Krisztusról, a mint erősíti, 
az írással megegyező. A második esetben pedig az 
a benyomás: hogy Ezsaiás, Pál, János, a prédiká
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tor felfogása szerint, ilyen meg ilyen tudományt ta
nítanak. Az egyik Krisztust prédikálja, a másik Krisz
tus felől prédikál. Az egyik élet és lélek; a másik 
lehetséges lélek és életrevalóság nélkül. Az egyik 
bizonyságtétel; a másik csak fejtegetése egy másik 
ember ihletett bizonyságtételének. Az egyik az Igét 
prédikálja (szöveggel vagy a nélkül); a másik szö
veget prédikál az Ige nélkül. Pál Krisztust prédikálta ; 
a mi irányzatunk pedig azt prédikálni, hogy Pál a 
Krisztust prédikálta.

Miért van az, hogy Isten az ő választott né
péhez szólva oly gyakran azt mondja: „En vagyok 
az Úr.“ Miért szól oly számos Ízben s oly komolyan 
a bálványozás ellen ? Miért tanít bennünket szaka
datlanul arra, hogy a Lélek az, mely elevenít; mig 
a betű, még az Istentől ihletett betű is öl. Mert az 
embernek alapirányzata az árnyékot állítani valóság 
helyébe, a külsőt és a körrajzot a teljesség helyébe, 
szabályokat az élet s holt cselekedeteket az élő Isten 
helyébe. Mert mi olyan nagyon szeretünk ,,terra 
firma“-n állani s gyermekekhez hasonlítunk, a kik 
nem képesek felfogni, hogy föld, nap és hold mi
lyen oszlopokon nyugosznak. Mert az a törekvésünk 
csaptatóban fogni meg egy napsugarat, a helyett 
hogy az égboltozat napjára biznók magunkat. A«ért 
vagyunk hajlandók mindig, „érez kígyókat“, „Bib
liai tanokat“, „múlt idők tapasztalatait“ isteníteni.

A világ azt gondolja rólunk, hogy bennünket 
a Biblia vezet; s a magunk védelmére s a világ meg
győzésére mutogatni kezdjük, hogy a Bibliában vetett
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hitünk igen is logicai, történeti és erkölcsi. A mit 
azonban igazán meg kellene értetnünk a világgal, 
az volna, hogy bennünket a Szent Lélek vezet s hogy 
Krisztus a mi életünk és központunk.

A JBíblia a mi éléstárunk, a hol tápláló eledelt 
találunk. (Sőt még ezen illustratio is veszedelmes, 
mert a Leiken kivül s attól külön válva, még János 
evangyéliomában sőt magának Krisztusnak tulajdon sza
vaiban sincs tápláló eledel. A Biblia a mi fegyver
tárunk, a hol a mi tusakodásunk számára kardot és 
fegyvert nyerhetünk. A mit azonban be kell bizonyí
tanunk, nem az, hogy táplálékunk, hanem az, hogy 
életünk van. és hogy van Krisztus; nem az, hogy 
fel vagyunk fegyverkezve a csatára, hanem az, Hogy 
van erőnk, maga a Szent Lélek.

A mi pedig azt illeti, hogy akár a Bibliát, akár 
Krisztust védelmezzük, kicsoda kivánta azt valaha 
mitőlünk ? Krisztus bizonyára nem, mert azt mondá, 
legyünk az ő bizonyságai, nem pedig ügyvédei, s ő 
megígérte, hogy a pokol kapui sem diadalmaskodnak az 
ő Egyházán. A védelem az ő tulajdon kezében van, 
míg a mienkben a bizonyságtételt hagyta. Az Egy
háznak egész bizonysága Jézus Krisztus, s ezen bi
zonyság Istennek Lelke által tétetik ; és azok, a kik 
meg vannak győződve és hozzá adva a mi számunk
hoz, azon prédikálás által lettek azzá, mely Lélek és 
erőnek bizonysága. Ha azonban az Egyház Krisztus 
felől és Krisztusért, különösen pedig a „Biblia felől“ 
kardoskodik, mintha a Biblia Istennek mintegy kezese, 
nem pedig Istennek bizonysága lenne, akkor észre
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vétlenül is ferde állást foglalt el. Az apostolok bizony
ságai voltak Jézus feltámadásának, — de hogyan ? 
Miért nem jelent meg Jézus az ő feltámadása után a 
hitetlen zsidóknak ? Az apostolok feltámadott Üdvözí
tőt hirdettek, nem pedig szemtanúságot a feltámadás 
csodás tényének bizonyítására ; feltámadás-hatalma 
volt az övék, s a Lélek győzte meg hallgatóikat a 
a feltámadt Üdvözítőben való ezen életről. A mi hi
tünk nem emberi bölcsességben áll, hanem Istennek 
hatalmában. Ha az Úrnak Igéje valamely lélekhez 
jő, tekintélyét, hatalmát és vonzó erejét magával 
hozza, s a szívnek nem az a válasza: „Mi ez a 
könyv? „hanem az: „Ki vagy te, Uram.“

Ekképen még maga a Biblia is veszedelmessé 
lehet. Ha azonban mellette Isten jelenvaló, ha foly
vást megemlékezünk arról, hogy Krisztus minden, 
mindenben, s hahogy hiszszük, hogy az Ígérettel 
egyezőleg a Szent Lélek az Egyháznak benne lakozó 
vezetője: a Biblia akkor lesz nekünk igazán becses, 
a Magasságosnak Igéje, melyet tisztelettel, hálával 
és örömmel óhajtunk elfogadni.

3. A B i b l i a  g y a k o r l a t i  j e l l e m e .

Ha meggondoljuk, hogy Isten azért adta ne
künk Igéjét, hogy Őt találjuk meg abban, nem pedig 
azért, hogy az kíváncsiságunk tápláléka, tudományos
ságunk s szellemi ügyességünk gyakorlásának anyaga, 
elborongó érzelmeink felderülése vagy tanai és Ígé
retei felületes befogadása által megnyugtatónk legyen: 
akkor e könyvet hitünkben való isteni épülésre fog
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juk használni, s tapasztalásunk által valósítjuk meg, 
hogy e könyv h a s z n o s .  Akkor a Biblia gyakor
lati jelleme mindegyre jobban meg jobban nyilván
valóvá lesz előttünk. Gyakorlati (praktikus) a szó 
teljes és igaz értelmében, nem csupán a szokott ér
telemben, mely a gyakorlatit a tanszerüvel (doktrínái) 
állítja szembe s az életnek inkább külső szokásaira 
és cselekedeteire vonatkozik.

Semmi sem mutatja jobban a mi korunk saját- 
szerűségét, mint az a nézet, mely a „gyakorlati“ ki
fejezéssel a szellemi élet terén egybe van kötve. Más 
téren az emberek teljesen méltányolják az elmélet 
becsét. A mathematikának, csillagászatnak, vegytan
nak gyakorlati jelentőségét mindenki fölismeri, s 
folytonosan tapasztaljuk, hogy egyetlen eszme, egyet
len törvény fölfedezése, a legfontosabb és különféle 
eredményeknek gyümölcsöző kutforrásává lesz. Azon
ban, inig a világ minden más egyébben bölcseletibbé 
válik, a szellemiekben mindegyre gyermekesebbé, 
fölületesebbé lesz. Ismerete az Istennek, az ő taná
csának, szeretetének az ő örök Fiához, Krisztusnak, az 
ő Istenségének s ember voltának, a Lélek munkái
nak, a Megváltásnak, a Krisztussal való egyesülés
nek, az Istenországának, az Üdvözítő visszajövetelé- 
nek, szóval ismerete a theologiának: meddő elmélet 
nek és speculatiónak tartatik ; elszigetelt kötelességek 
kitűzése, külső cselekedetek és szokások megszabása, 
„praktikusának tartatik. Mintha az élet a halálból 
támadna, s a tiszta folyó a zavaros forrásból. Az 
erkölcsösség, mint valamely légvár, az Istenfélelem

K risztus és az írás. IQ
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alapja nélkül van fölépítve. Míg Jézus azt mondja, 
hogy Istent és Jézus Krisztust ismerni, — Elet: a világ 
azt erősíti, hogy a theologia, az Isten ismerete, elvont 
tudomány és nincs semmi közvetlen összeköttetése 
a reális élettel. A régi történet ez, a régi kígyónak 
filozófiája, hogy jó Isten nélkül lenni; olyanná lenni, 
mint Isten, a nélkül hogy ismernők. szeretnék őt, 
és híznánk henne. Hajdan Istent hitték minden jó 
kutforrásának, s azok, a kik nem akartak neki en
gedelmeskedni, azt mondták: „Mi a bűnt szeret
jük ;“ ma napság az emberek így szólnak: „Mi az 
erényt szeretjük, de azt Isten nélkül is bírhatjuk.“ 

Azon nagy motívumok, melyeket Isten elénk 
állít, úgy mint Jézusnak visszajövetele, s az a dicső
ség, melyben szolgáit ő fogja részesíteni; az a nagy 
hatalom, melylyel Isten a szivet megindítja, úgymint 
az ő szeretetének világossága, maga kijelentése, Isten
nek egész tanácsa, melyet apostolok prédikáltak, s 
mely által az emberek a földnek savává s Krisztus
nak élő leveleivé lettek, — mindez, sokak véleménye 
szerint nem „praktikus“ : ők nem ismerik fel az isteni 
hatalmat, mely élettel teljes, mely e tanban benfog- 
laltatik. S így van aztán, hogy valóságban több 
erőt tulajdonítanak az emberi szónak, az emberi 
bölcseség és komolyság intéseinek, elszigetelt köte
lességek és erkölcsi elvek szónoki bevésésének (me
lyek nem a „gyökérből“ erednek),— mint Isten tulajdon 
szavainak. Elfeledik, hogy végre is Isten és egyedül Isten 
az é le t; hogy neki élete van ő magában, s hogy életök 
van az ő igéinek is ; s hogy az ő igéi nemcsak min
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den jót hoznak magokkal, hanem azt is, a mi min
den jónak első és főfeltétele: É l e t e t .

„Mert az Isten beszéde élő“, (Zsid. 4, 12.) s 
ha Isten szavának ismerjük fel, hatalmas is. Krisz
tus szavai lélek és élet. Épen azért a maghoz ha
sonlatosak, mely jelentéktelennek látszik, de a mely, 
ha jó földbe esett, csakhamar megmutatja elevensé
gét. A mag gyakran kikel s fölnevelkedik, magunk 
sem tudjuk hogyan ; először a szár, aztán a szem a 
kalászban. Az Isten Igéje, ha annak fogadjuk el, 
nem marad bennünk tehetetlen, holt tömeg gya
nánt, hanem folytonosan működik és nevelkedik gon
dolatainkban és szavainkban, jellemünkben és jár
tunkban, s gyümölcsöt hoz, némelyekben százszoro
sán, másokban hatvanszorosan, még másokban har- 
minczszorosan; mert „viszont meg van Írva“, hogy 
letévén mindent, a mi akadályul szolgál, „szelídség
ben fogadjuk el a beültetett Igét, mely képes a mi 
lelkeinket megtartani;“ (Jak. 1, 22.) meg kell tar
tani az Igét, szívünkbe rejteni, és résen állni, ne
hogy az ellenség eljővén, elragadozza azt szívünkből 
és emlékezetünkből.

Továbbá, ezen élő és hatalmas Ige, kard, „éle
sebb bármely kétélű kardnál és keresztül hat az any- 
nyira, hogy szétválasztja az érző és gondolkodó lel
ket, az ízeket és velőket, és megtudja bírálni a szív 
indulatait és gondolatait.“ (Zsid. 4, 12.)

A leghűségesebb pontossággal és beható rész
letességgel taglalja a mi motívumainkat. Különbséget 
tesz a természet és a kegyelem között, lélek és test

tO*
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között, az ó és új ember között. Különválaszt ott, 
a hol mi vakságunkban és önelégültségünkben azt 
képzeljük, hogy minden tiszta és Istennek tetsző.

így az Ige tükör, hű és tiszta, melyben hason
másunkat megláthatjuk. És valamint a tükör arra 
való, hogy bele nézzünk, nem pedig rá : úgy az Igét 
is csak akkor használjuk az Istennek terve szerint, 
ha bele nézünk, hogy magunkat meglássuk benne; 
és minden „tárgyilagos“ megbámulása a Bibliának, 
mint a világ és Egyház csodálatos tükrének, csak 
neveli hibás voltunkat, ha elmulasztjuk alanyilag 
használni. Mi vagyunk, a kikre az a mondás irányúi : 
„Te vagy az ember.“ „Ismerd meg magadat“, — ez 
volt a régi hajdankorban az emberi bölcseség tanácsa. 
Ez a parancsolat egy nagy nehézségről megfeledke
zik : „Csalárd a szív minden dolgok felett.“ (Jeremiás 
17, 9.) Istenen kivül kicsoda ismerheti azt a titok
szerű forrást, melyből az élet fakad ? Egyedül Isten 
ismeri a szivet és csupán ő hathatja által. Nekünk 
tehát tükörre van szükségünk, olyanra, a milyent em
ber nem nyújthat. Azonban, mig e tükör híven meg
láttatja a mi igazi állapotunkat, benne hasonlókép 
megláthatjuk az Úrnak ábrázatát is az égből, kiben 
van a mi megigazulásunk, s a kinek szépsége ugv tün- 
döklik alá híveire, hogy az Atya gyönyörködik bennök.

Mag. kard, tükör. — ez három oldala az írás 
gyakorlati jellemének. Ha azt Isten akarata szerint 
olvassuk, a Szent Lélekbe vetett bizodalommal csodá
latos jó hatást fog ránk gyakorolni. Olyan benyomáso
kat fogunk nyerni, melyek örök jellemüek. Az Úr ma
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gát szivünket érinti, melyből gondolataink és tetteink 
erednek. Tanítónk a kegyelem s az Ige által nevel 
bennünket. S valamint Istennek egész tanácsa e két 
nagy leczke alá foglalható egybe: a mi bűnünk és 
szükségünk, s az ő kegyelme és teljessége: hasonló
képen az Ige is öl és elevenít; elveszi a mi tulajdon 
életünket és ád feltámadásnak új életét; kimutatja 
előttünk saját semmiségünket és feltárja Krisztus 
gazdagságát. így az írásnak végső vége mindig: 
„ V i g a s z t a l á s . “ „Vigasztaljátok, vigasztaljátok az 
én népemet“ ; ez a Biblia jelszava. De Istennek vi
gasztalása igazságban és igazulásban áll. A bűn el van 
kárhoztatva a testben; élet pedig adva Krisztus igaz
sága által. A világnak s a természetes értelemnek 
vigasztalódása a bűnnek tökéletlen megítélésén alapúi 
(a mennyiben azt kisebb rosznak nézi, mint a mek
kora) s hamis nézetén a teremtmény életének (melyre 
reménységgel néz.)

Kicsinyli a bűnt és elkerüli a keresztet ; nem 
alázza meg az embert; nem vezet a halálon át életre. 
Nem igy az Isten vigasztalása, Ez a feltámadás 
vigasztalása a Kereszt után. S az a mi megsértésünk, 
elválasztani a mit Isten egybekötött. Az ő Ígéreteit és 
parancsolatait; az ő áldott voltát és szentségét; a ke
resztet és a dicsőséget; az ő komolyságát és kegyel- 
mességét; Krisztust, ki minket a mennyben képvisel, 
minket, kik őt képviseljük e földön ; ezen állandó 
egybefiiggést, mely oly összhangzó, oly élénk, s mely 
a lelkiismeretnek oly közvetlenül ajánlkozik : a Sátán 
mindig ezt akarja minden áron külön szakasztani s így
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fordítani számunkra az írás olvasását a testnek viga
szul, s a léleknek — rém ül; míg ellenkezőleg Isten
nek meg az a módja megrémíteni a testet s megvi
gasztalni a lelket, hogy „mindenkor magunkkal hor
dozzuk testünkben az Úr Jézus megöldököltetését, 
hogy Jézusnak élete is nyilvánvalóvá tétessék a mi 
testünkben.“ (II. Kor. 4, 10.)

Az Ige bölcsekké tesz bennünket üdvösségünkre. 
Az Ige megtanít arra, mit tesz bölcsnek lenni. Mert 
a világ gyakran elnevezi az ügyességet s az eszessé
get bölcseségnek, s a világtól való elszakadást sok
szor bolondságnak mondja. Az írás azonban arra 
tanít bennünket, hogy a bölcsesség onnan felülről 
jő , hogy a mi bölcseségünk Krisztus s hogy a 
bölcseségnek vége üdvösség. Ez a bölcsesség pedig 
igazi eszességet ölel fel minden földi kötelességeinkre 
és viszonyainkra nézve. S ha bennünket az Ige ve
zérel, s ha Istennek országát és annak igazságát 
keressük, ha szemünk az ő Ígéretére van szögezve, 
és tekintetünk az oda fent valókra irányúi, ha véle 
együtt járunk alázatosságban és hitben, akkor lel
künk tiszta és nyugodt lesz, szavaink józanok, igazak 
és kedvesek, cselekedeteink egyenesek és okosak; 
embertársainkkal való érintkezésünkben hirdetni fog
ják annak dicső voltát, a ki a sötétségből a maga 
csodálatos világosságába elhívott bennünket. Oh 
mily szép s mily tökéletes az Isten tanítása az 
írásban ! Ha Istennek mindenben engedelmeskednénk, 
a mulandókban úgy, mint a lelkiekben, külsőben 
belsőben egyaránt, oh mily áldott, milyen vonzó
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lenne életünk ! A mit a czivilizaczió el akar érni, s 
elér felületesen, azt Istennek Igéje megvalósítja, s 
megvalósítja gyökeresen.

Milyen igazi bölcseséget bírna és bizonyítana 
meg az. a ki az írás törvényét követné ! Szive Istent 
szereti, reménye mennyet keres, felebarátját szereti, 
s neki megbocsát, roszat nem gondol; beszéde : 
úgy. úgy — nem, nem ; szavai igazság és kedves
ség ; ruházata egyszerű, mint ahhoz illik, a kinek 
teste a Szent Lélek temploma, s a ki tudja, mi az 
igazi ékesség; magaviseletében a legalsó helyet fog
lalja el, mig nem kérni fogják, üljön fölebb; dolgá
ban nem rest, de azért nem hajhászó a gazdagságot, s 
nem aggódó a holnapi nap felől; a balsorsban nem 
csüggedt, a jó sorsban nem elbizakodó ; olyan, a ki 
nem azt kérdezi: r Kicsoda az én felebarátom,“ — 
hanem mindig a z t: , Kinek van szüksége feleberáti 
gyáinolításomra. “ A magánynak kedvelője, de egy
szersmind arra is kész. hogy embertársainak tanács
csal. vigaszszal szolgáljon a mikor csak alkalma 
nyílik, s meglátogatja az özvegyeket és árvákat az ő 
szomorúságokban. Komoly és magába szállt, de, a 
mint az írás mondja (Máté 6, 17.) „fejét megkeni és 
orczáját megmossa“ midőn lélekben böjtül az Ur 
előtt; hív a kévésén is, igazságos és jóakaratú min
denkihez. buzgó a Jézus tanítványai iránt való szere- 
tetben ; olyan, a kinek szive mennyben van, a kinek 
szive menny, a ki Jézustól naponta azt tanulja, ha
sonlóvá lenni ő hozzá, ki a felülről való bőlcseség.*)

*) A mély Hamann szavai bizonyára érdekelni fog
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A Biblia az élet javára szolgáló könyv, s csak 
is az hatolhat be igazi értelmébe, a ki életének ja
vára akarja fordítani. A Biblia hasznos, azonban 
csak úgy, ha tanítványok gyanánt olvassuk, kiknek 
czélja „Krisztust megtanulni.“ Az Istennek gyerme
kei az írást úgy olvassák, nem azon szándékkal 
hogy teljességét kimerítsék, hanem hogy azt kapják 
belőle, a mire a jelenben szükségök van, bárha 
igen gyakran sok olyat is gyűjtenek abból, a mi

ják a szives olvasót: „Éu megpróbáltam Istennek áldott 
Igéjét s úgy találom, hogy az az egyedüli világosság, mely 
bennünket Istenhez s a magunk megismeréséhez elvezethet; 
ez az isteni kegyelemnek legdrágább adománya, mely any- 
nyira felülmúlja az egész természetet s annak minden kin
csét, mint a mennyire halhatatlan lelkünk felülmúlja tes
tünk és vérünk sátorát; ez a legcsodálatra — és tisztelet
reméltóbb kijelentése az Istenség legfenségesebb és leg
mélyebb titkainak, az isteni természetnek, Isten tulaj
donainak nagy és bámulatra keltő tanácsainak, kiváltképen 
vélünk, szegény emberekkel szemben; telve van a legfonto
sabb fölfedezésekkel, felkarol minden kort, magát az örök
létet [is; ez az egyedüli kenyere és mannája lelkűnknek, 
mely nélkülözhetetlenebb a keresztyénnek, mint a táplálék 
a természetes embernek. Igen, bévallom, hogy Istennek ezen 
Igéje olyan nagy csodákat miivel a keresztyén lelkében, 
legyen az tanult vagy tanulatlan, mint a milyenek benne 
el vannak beszélve; hogy e könyvnek értelme, a tanításába 
vetett hit egyedül azon Lélek által nyerhető, a ki e könyv 
szerzőit megihlette; s hogy azon kimondhatatlan sóhajok, 
melyeket Ő kelt szivünkben, természetökre nézve egyek 
azon kifejezlietetlen jelképekkel s rajzokkal melyeket az 
írásban ő alakított, sokkal nagyobb bőségben, mint a termé
szet és minden országának összes magvai.“
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egyelőre majdnem érthetetlen, s csak a jövendő tálja 
fel értelmét. Olvasva az Igét, melynek Krisztus a 
lényege, a hivő érzi, hogy az Atyának gondviselése, 
s a Szent Léleknek gyámolítása az írást azzá teszi, 
hogy legyen egyenes vezetője, intője és vigasztalója. 
Ekképen nem lát csupán zöld mezőket, hanem 
Isten maga hivja fel azokban letelepülésre, s az 
égi pásztortól megkapja azt, a mi üdvös és üditő 
az ő lelkének.

Hasonlóképen azt is érzi, hogy szorgalmasan 
és gondolkozva kell olvasnia, nem szabad átrohannia 
a mezőn, melyben gazdag kincs rejlik, hanem mé
lyen kell ásnia, hogy a drága aranyat megtalálja. 
Szivünknek s egész életünknek e nagy és komoly 
művel megegyezővé kell alakulniok. Mert jól tudjuk, 
hogy az Igének megértését nem értelmi, hanem 
szellemi nehézségek hátráltatják, a szivben, a lélek
ben, az akaratban. Innen van, hogy az írás tanul
mányozása önmegtagadáson alapúi. Abban a csodá
latra méltó 119. zsoltárban, a zsidóknak arany 
ABC-éjében, a mint Luther nevezi, igen tanuságos 
leirása foglaltatik az Igét igazán szerető tanítvány 
kellékeinek és tulajdonainak. „Taníts meg, Uram, 
engemet a te parancsolataidnak útjára, melyet meg
őrizzek mindvégig. Adj nekem oly értelmet, hogy 
megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt 
teljes szivemből. Igazgass engemet a te parancsola- 
tidnak útjában, mert abban gyönyörködöm. Hajtsd 
az én szivemet a te parancsolatidhoz, és ne engedd 
hajlani a telhetetlenségre. Az állhatatlant gyűlölöm,
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a te törvényedet pedig szeretem.“ A ki az Igének 
rejtett dolgait ismerni kivánja , igy imádkozik : 
„Az én titkos bűneimtől tisztíts meg engemet!“ 
(Zsolt. 19, 13.)

Ha ekképen a gondviselés vezetését, az Igé
nek tanulmányozását, imádságot, elmélkedést, enge
delmességet egymással egybekötünk: milyen áldott 
dolog az üzenetet magától az Űrtói venni! S hány 
meg hány olyan hely van a hivőnek Bibliájában, 
mintha Isten maga jegyezte volna meg, s maga 
küldte volna nagy czélokból bnsnlásunkban, aggo
dalmas időkben, életünk fontos forduló pontjain, 
lelki homályosságunkban és tusakodásainkban. Jó, ha 
megemlékezünk s gyakran időzünk az ily helyeknél, 
valamint azt sem volna szabad soha felednünk, az 
írásnak melyik szakasza volt az, melyet a Lélek 
szivünk és lelkiismeretünk számára legelőször meg
nyitott.

Az írás a szomorúságnak rejtett kincseit nap
világra hozza, hasonlóképen a szomorúság is napvi
lágra hozza az írásnak rejtett kincseit.

Akármi legyen is az írás, a Krisztushoz való 
viszonya által lesz azzá. Eleven-e az Isten Igéje, az 
az elő? Azért az, mert Krisztus az Élet. Hatalmas-e? 
Azért az, mert Krisztus az Istennek hatalma. „Éle
sebb-e bármely kétélű kardnál, és keresztül hat-e 
annyira, hogy szétválasztja az érző és gondolkozó 
lelket, az izeket és velőket ? Azért az : mert Krisztus 
rendeltetett elestére és feltámadására sokaknak az 
Izraelben; s mert Krisztus különbséget tesz azon
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Péter között, a ki őt Isten fiának vallja, és azon Péter 
között, a ki bölcs az emberi dolgokban. Meg tudja-e 
bírálni a s z ív  indulatait és gondolatait ? Azért tudja, 
mert Krisztus ismeri, mi van az emberben ; mert meg
látja Nathanaelt, mikor a fige fa alatt van , és a 
farizeusokat, a kik gonoszt gondolnak az ő szivökben. 
Az van mondva az Igéről: „És nincs teremtmény, 
mely láthatatlan volna előtte; sőt inkább minden 
meztelen és leplezetlen annak szemei előtt, a kivel 
nekünk dolgunk van.“ S ez azért van mondva, mert 
a kimondott és Írott Ige egy az Úrral magával, kinek 
„szemei olyanok, mint a tűz lángja“ (Jel. 1, 14.) egy 
az Embernek Fiával, kinek az Atya „az Ítéletet egé
szen átadta.“ (Ján. 5, 22.)

„Hamisítatlan tejnek,“ „kemény eledelének 
neveztetik-e az Ige ? Azért történik, mert Krisztus az 
Életnek kenyere, ügy van-e ajánlva „mint sötét he
lyen a világitó lámpás." (II. Pét. 1, 19.) Azért van, 
mert Krisztus bölcseség. Az írásnak lényege az az 
Üdvözítő, akiben mindaz benne foglaltatik, mi az életre 
s az üdvösségre tartozik. Azon lélek, mely Jézust 
meglátta, őt látja az írásban, mindig és mindenütt. 
Jézus az az ajtó melyen át egyedül lehetséges az 
Igének Szentélyébe belépni. S ha Jézushoz járulunk, 
az Igének jutunk birtokába, mert nála örök életnek 
beszédei v a n n a k .  Övéi azok, s az Igét egyedül ő 
adhatja (Ján. 17, 14 ) S valamint az Igét ő általa és 
ő benne bírjuk, épen úgy őt találjuk az írás minden 
részében is. „Ha a minden szent próféták s a mi 
Urunk, Üdvözítőnk apostolainak összhangzó szavára
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hallgatok, azt gondolom, ott állok Jerusálemben, 
Urunk diadalmas bevonulásánál, s hallom azoknak 
sokaságát, a kik elől mennek, és a kik hátul követik, 
kiáltani: Hosannah a Dávid fiának! Áldott, a ki jő 
az Urnák nevében.“*)

„Egyedül Jézus“ az igazi központja az írásnak, 
minden sok oldalú kijelentéseiben, s ennek folytán 
az egész írás új szövetség, a kegyelem evangyé- 
lioma. „A törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké 
lett nekünk“ (Gál. 3, 24.) épen úgy, mint a hogy 
.egyedül Jézusban“ találja igazi magyarázatát és 
megvalósulását. Az Isten országában „egyedül Jé
zus“ mint dicsőség; az Egyházban „egyedül Jézus“ 
mint fő. A bűnös megigazulása: „egyedül Jézus“ ; 
a szenteknek élete és nevelkedése: „egyedül Jézus.“

A megszenteltetésnek írás szerint való módja 
ép oly nagyon ellenkezik a természettel, mint az 
írásnak a megigazulásról szóló tanítása. De mily 
igazán vigasztaló az Isten ú tja !

Az Istennek azon szentéi, a kiket bámulunk. 
Dávid, Pál, János, oda vannak állítva elénk, s éle
tüknek forrása feltárva szemeink előtt. Ne képzeld, 
hogy menttek lettek volna megpróbáltatásoktól, meg- 
kisértetésektől, tőröktől és eleséstől; hogy ne lett 
volna „más törvény az ő tagjaikban“, (Róm. 7. 13.) 
s hogy bizalmok lett volna a testben. A Krisztus 
igazságán, Istennek kegyelmén s a Léleknek erején kívül 
nem volt semmi egyebök, a miben bíztak s a mi által 
megélhettek volna ; vagyis jobban mondva, az ő 
folytonos imádságok az vala : nem bírni mást,

) Boyle.
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nem tudni másról, „mint a Jézus Krisztusról, még 
pedig mint megfeszítettről.“ (I. Kor. 2. 2.) Az ő 
életök élete volt a hitnek abban, a ki bennünket 
szeretett és önmagát adta mi érettünk; s ha sok 
gyümölcsöt termettek, nem onnan eredt, mintha 
szívökben más valamely elv lett volna az Isten ke
gyelmének magvetésén kiviil; sem onnan, mintha 
más erőt is vettek volna, mely őket munkára és 
önmegtagadásra serkentse, — sőt épen ellenkezőleg. 
Onnan eredt az, mert tudták, hogy nem a törvény 
alatt vannak, hanem a kegyelem alatt; hogy nem 
tehetnek semmit Krisztus nélkül, vagy tőle külön; 
hogy a gyarló bűnösök nem tölthetik be a törvény 
követelését, hanem csupán a Krisztus teljességből 
meríthetnek s nyerhetnek kegyelemért kegyelmet. A 
törvény embere áthágja a törvényt és megveti az 
evangyéliomot.; a hivő az Üdvözítőben örvendezik 
és „az Űr parancsolatainak utain jár.“ (119. Zsolt. 
32.) A hit az, a mi meggyőzi a világot, s a Krisz
tus szeretetének érzelme az engedelmességnek ereje. 
Látnok csak mindig őt egész a halálig való szere- 
tetében, változatlan hűségében és kegyelmében, mint 
a Bárányt, mely megáldoztatott, bizonyára követőivé 
lennénk és teremnénk gyümölcsöt bőségesen.

Azért, mig az írás bővelkedik a vigyázásra, 
szorgalomra, buzgóságra serkentő intésekben, minden 
jó indulatot, szót, cselekedetet a Lélek gyümölcsé
nek tekint, s folytonosan arra int bennünket, hogy 
„a Krisztus iránti őszinteségtől el ne hajoljunk.“ 
(II. Kor 11. 3.) Mintha Isten maga igy szólna 
hozzánk; „Ne használjátok az én evangyéliomomat
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törvényes szellemben.“ Valahányszor ti nevelkedés- 
tek módját akarjátok megérteni, az evangyéliomot 
törvénynyé változtattátok. Néktek azonban kizáróla
gosan a ti nevelkedéstek f o r r á s á r a  kell tekinte
netek, nem pedig a bensőtökben végbe ment titkos 
átalakulásra, Krisztus néktek kegyelem, igazság, böl- 
cseség, erő, a nélkül hogy képesek lennétek kitudni, 
hogyan hajtja végre munkáját a ti lelketekben. Azt 
sem értitek, hogyan termékenyíti meg az eső a föl
det, hogy az magot és gyümölcsöt terem. Az én 
Igém által sok gyümölcsöt kell hoznotok, elég néktek 
az én kegyelmem. Érjétek be azzal, ha biztosítlak 
benneteket a felől, hogy az én Igém által nevelkedni 
fogtok. A mit tennetek kell, az, hogy Igémet, élet 
igéje gyanánt használjátok, melyben titeket az én 
lelkem, mint a bűnbánatnak és a hitnek lelke a 
Krisztus módja szerint fog vezetni.“*) Ez a leg
gyakorlatibb igazság, magva az életnek és tanításnak. 
Istennek hatalma a K r i s z t u s .  A „törvénynek le
hetetlen vala“, (Kom. 8. 3.) az „embereknél ez le
hetetlen“ (Máté 19, 26.) Krisztus és a törvény 
egybe nem köthető (Gál. 2, 16.) Krisztus, egyedül 
Krisztus az Istennek hatalma.

Mig ekképen Krisztus a mi életünk központja, 
az írás ügy vezet be Krisztusba, mint az Istenben 
való örök, isteni életbe. Az atya szereti a Fiút s 
azt mondja: „Őt hallgassátok !u A Lélek dicsőíti 
Krisztust, és felőle tanúskodik. De Krisztus is viszont 
az Atyához vezet, a kiről folytonosan tanubizony-

*) Oetinger. Esaias LV. „Etwas Gauzes.“ G3.1.

Mes
siá

si 
Iro

da
lm

ak
 G

yű
jte

mén
ye

 

 
www.iz

rae
l-im

man
ue

l.n
et



ságot tesz, hogy öl az bocsátotta el. Az ő nevét 
dicsőíti, s elvégezi a munkát, melyet rábizott, hogy 
elvégezze. S valamint Krisztus folytonosan az Atyára 
mutat, úgy a Lélekről is folyvást úgy beszél, mint 
az Isten ajándékáról; s a tanítványoknak adott Ígé
rete az, hogy az Atyának Ígérete, épen a L é l e k  
fog az ő sziveikbe elküldetni.

Minden hibánknak s gyarlóságunknak kútfor- 
rása az, ha ez örökké áldott és dicsőséges Hármat 
egymástól gondolatainkban, szivünkben és életünkben 
elválasztjuk. Igazán az atyánál maradni, nem becs
mérlése Krisztusnak, Krisztusnál maradni nem el- 
feledése az Atyának; hasonlóképen a Szent Lélek 
bírása lesz közösség az Atyával és a Fiúval. Csupán 
csak Krisztusról szólni, s mellőzni az Atyának ki
választását s a Szent Lélek munkáját, ez az Armi- 
nianismus eredete, s valóságban oda vezet, hogy az 
ember az igazi Urat képzelt Krisztussal helyettesíti 
s önalkotta hittel azt a hitet, mely az Istennek 
ajándéka. Kizárólagosan csak az Atyának kiválasz
tásánál s a Szent Lélek munkájánál maradni (e 
„kizárólagosan“ kifejezés alatt azt értem, ha valaki 
Krisztust csak másodrangúnak, alárendeltnek tekinti 
amazokhoz képest) az mellőzése volna Krisztusnak 
a nyitott kapunak, az elveszettek Üdvözítőjének, s 
azon forrásnak, mely nyílt és hozzáférhető „minden
kinek.“ Olyan volna, mint a külső vázolatra, körvona
lokra tekinteni s nem pedig ő rá úgy, a mint a 
bűnösnek magát megmutatja, azt mondva: „Nézz 
engemet, nézz engemet.“ Maradni az Atyának szere-
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téténél s maradni a mi Urunk Jézus Krisztusunk 
kegyelménél, de a Szent Léleknek közössége nélkül, 
ebből ered a hit ama bizonyságának s teljességének 
hiánya, mely mindig bizonyságot s erősséget keres 
abban, a mi változandó, a helyett, hogy fölismerné 
Isten Lelkének a mi lelkűnkkel közlött azon bizony
ságtételét, hogy mi Isten fiai vagyunk. Röviden, 
az élő Isten Három Egyben, s ha véle közösségünk 
van, egyenlően dicsőítjük az Atyát, a Fiút s a 
Szent Lelket, s még akkor is, az örök tanács vég
zése szerint, Krisztus foglalja el a középső helyet.

így tehát, csak azok, a kik a Krisztust bírják, 
mint a ,,ki lett nekünk bölcseségünkké Istentől, 
igazságunkká, szentségünkké és váltságunkká“ (I. Kor. 
1. 30.) azok birják az írást úgy, mint Istennek igéjét. 
Ha a próféták és apostolok tanúbizonysága abban össz
pontosul, valamint abban hangzik egybe is, hogy „ nin
csen senkiben másban az üdvösség; mert nincs is semmi 
más név az ég alatt, adva az emberek között, a 
mely által kellene nékünk megtartatnunk.“ (Csel. 
4. 12.), akkor az, ki nem „egyedül Jézusban“ bizik, 
mint Üdvözítőjében, e l v e t i  az í r á s n a k  e g é s z  
b i z o n y s á g t é t e l é t .  Azon kifejezésnek „hiszem 
a Bibliát“, nincs semmi értelme az ilyennek ajakán. 
Nála ez mindössze is azt jelenti: „ügy gondolom, 
hogy azoknak, a kik a Biblia igazságaiban hisznek, 
igazuk van.“ Ha az írásnak Jézus a summája, lényege, 
központja és magva, mi módon lehetséges akkor el
fogadni a róla szóló bizonyságot a nélkül, hogy elfo
gadnék a személyt magát is, a kiről a bizonyságté
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tel szól. Ezen hibára mi keresztyének magunk bá
torítottuk fel a hitetleneket, azon ferde eljárás által, 
hogy külön választottuk a Könyvet az IJrtól, s értelmi 
nézettel helyettesítettük a szívnek odanézését, mely a 
hit. Fogadd el Jézust, s akkor nem csupán a bi
zonyságtételt fogadod el, hanem te magad is tanú
bizonysága és pecsétje lészsz az Isten igazságának. 
Mi az Istennek igazsága? Ne azt kérdezd: „Mi“ 
a hogy azok kérdezik a Pilátus-szavakban, a kik 
Judán kiviil állanak: Nem „Mi?“, hanem „K i?“ 
„E n  v a g y o k  az  i g a z s á g . “ (Ján. 14. 6.)

4. A k e r e s z t y é n e k  m a g o k  a l e g j o b b  
t a n ú i  a B i b l i á n a k .

Ha mi elfogadjuk Ót, és járunk Ő benne, mi 
magunk vagyunk az írás isteni eredetének s hatal
mának legjobb tanúbizonyságai. Jézus az ő bizony
ságai gyanánt küld el bennünket a világba. Nekünk 
az ő élő Bibliáinak kell lennünk ; a Krisztus új éle
tének bennünk kell megvalósúlnia, Ha erősítjük, hogy 
hogy a Biblia Isten Igéje, de azért még sem fogad
juk be úgy, mint a béke és szeretet isteni, mennyei, 
dicsőséges üzenetét ; ha nem örvendezünk Isten 
iidvözítésének s nem járunk uj életben: ha nem 
bírjuk azt a hitet, mely meggyőzi e világot, megvaló
sítja a nem látottakat, s nyugalmat talál Isten ke
gyelmében és erejében: akkor mi magunk szolgá
lunk bizonyságul a Biblia e l l en .  Azonban ha az 
írásban feltaláltuk Jézust a Krisztust, s vettük tőle 
a szeretetnek, az erőnek s az ép értelemnek lelkét;

Krisztus és az írás. 11
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ha az írásban szeret etteljes, sőt örvendeztető hangot 
hallottunk, s a Krisztus üdvözítésének örülve Isten 
színének világosságában járunk: akkor tanúbizony
ságok gyanánt szolgálunk a Biblia mellett, akkor 
Krisztusnak levelei vagyunk, Írva nem tintával, hanem 
az élő Istennek Leikével.

A sötétben lévőknek fénylő világosság az Egy
ház. „Ti vagytok a világnak v i l á g o s s á g a Az  a 
központ, a honnan Isten Igéjének ki kell hangzania 
(I. Thess. í, 8.) a Krisztus egyháza. S azok a kül
döttek, a kiknek el kell menniök mind a széles vi
lágra a mi tulajdon országunk sötét helyeire úgy, 
mint a pogányság legtávolabb tartományaiba: azok 
a Jézus Krisztus tanítványai, a kik magokkal viszik 
az Istennek örvendetes üzenetét. Hála azon társaság
nak, mely az Isten könyvét terjeszti, azonban nem 
szabad felednünk, hogy az élő keresztyének egyháza ez 
az igazi Biblia-terjesztő Társaság, mely által az Isten 
Igéje nevelkedik és megdicsőül.

5. Ö r v e n d e t e s .
Isten Igéje ö r v e n d e t e s .  Nincs kivülötte 

egyetlen egy könyv se, melyben olyan csendes béke 
uralkodnék, dicsőséggel teljes s kimondhatatlan öröm
ben áradozó. Ebben fénylik az a világosság, mely 
minden sötétség fölött diadalmaskodik, s ebből ered 
azon remény lehellete, mely telve van élettel (I. Pét. 1. 3.) 
és erővel. A paradicsom nem zárult be még mi
dőn az Üdvözítő Isten hangja tőré meg már azt a gyá
szos csöndet, melyet a biin okozott, megtöré pedig a
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megváltás és diadalnak ígéretével; s az egész Biblián 
keresztül mindenütt ott zeng amaz örömhang, hogy 
Isten nekünk bűnös embereknek Benjamin-részt adott, 
kétszereset a mi bűneinkért (Ezsaiás 40.) A mennynek 
és örök életnek diadaléneke hangzik fel m ár: „Tied az 
ország, a hatalom és a dicsőség“, habár a bánat és a 
kisértés e siralom völgyében azért kell is még esde- 
kelnünk: „Szabadíts meg a gonosztól.“ Ebben hangzik 
a Bárány és menyasszonyának menyegzőjét hirdető 
harangszó. Ebben bírjuk, kimondhatatlan örömünkre, 
Istennek hozzánk intézett kijelentését. Örvendetes 
hírek vannak ebben, olyanok, melyeket még a meny- 
nyek dicsőségéhez szokott angyalok is örömmel hall
gatnak. Ebben van Istennek ajándéka ; az ő egyszü
lött Fia, ki a mienk mind örökre. 0. a ki az Atyának 
legdrágábbja, legkedvesebbje, akit az Atya szeret, a 
a kinek hatalmat adott mindenen, ő az Istentől nekünk 
adott ajándék, mely soha vissza nem vétetik, Jézus 
Krisztus m i n d  ö r ö k k é  a mi Urunk és fejünk.

Az Isten Igéje mennyei öröm a sötétségben s a 
halál árnyékában lévő lelkeknek. Szól a bűnökről, — 
de azért, hogy telje sbocsánatot hirdessen; nyomorúsá
gunkról és rabságunkról, hogy megváltásunkat nyilvá
nítsa; szól a halálról, — hogy a feltámadásból szár
mazó új életet hirdesse ; a mi semmiségünkről, hogy 
oda vezessen a Krisztushoz a Mindeneknek Mindené
hez. A kik Isten igéjét befogadják, azok örömet fo
gadtak be. Oh bárcsak Isten üzenetének minden meg- 
vivésében kiváltképen „evangélisták“ volnánk ! S bár 
csak az lenne a mi prédikálásunk ép oly kiváló, mint

11*
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mély benyomása: Jó hireket hozott nekünk távoli or
szágból. Istennek csodálatos iidvözítését kirdeté nekünk, 
mely messze túlhaladja minden mi gondolatunkat és 
reményünket. Istenről szólott, ki a megjavult, megtért 
bűnösön örvendezik; s szólt a Krisztusról, ki meghal 
a gonoszokért és él a hívőknek keblében. Megmutatta, 
hogy „meg vagyunk áldva minden lelki áldással a 
mennyekben a Krisztusban. . . elpecsételtetve az ígé
ret Szent Leikével, (Ef. I.) az ő szerzett tulajdonának 
megváltatására, az ő dicsőségének dicsérete végett. “ 
A mi bizonyságtételünk akkor Irás-szerü, ha tanúsá
got szolgáltat Jézus felől mint a Bárány felől, Isten
ről, mint az Atyáról, s a Lélekről mint a galambról; 
ha kedvesen szól Jerusálemnek (Ezs. 40.) kegyelmet 
és dicsőséget hirdetve, s ha beszédünknek kútfeje és 
vége: „A z I s t e n ,  — s z e r e t e t . . . “
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Vallásos íratok magjai* nyelven.
(Minden küldemény Budapestről bérmentve szállittatik.)

1) Bibliai kézikönyv. Kalauzul a Szent-írás
tanulmányozásához. Készítette Dr. A n- 
g u s J ó z s e f ,  a royal asiatic society 
tagja. Lelkészek és theologiát tanulók 
számára. Angolból fordítva 46 ív föld
abroszokkal; vászonba kötve . . . . 3 frt 80 kr.

2) A zarándok útja. (Képekkel.) Egész vá
szonba, czimmel, 25 ív kötve . . . .  80 kr.

A zarándok útja. (Képekkel.) Fél vászonba 
czimmel, 25 ív k ö t v e ............................... 70 ..

3) Bibliai földrajz. (Képekkel) Palästina föld-
abroszával 23V4 ív kötve . . . . . .  70

Bibliai földrajz. (Képekkel.) Palästina 
földabroszával finom kötésben . . . .  90 ,.

4) Bibliai régiségek. (Képekkel.) Palästina
földabroszával 23 iv k ö t v e ..................... 70 „

Bibliai régiségek. (Képekkel.) Palästina 
földabroszával finom kötésben 23 ív . 90 „

5) Hajnalpir (képekkel) egész vászonba kötve 70 „
6) Napfelkölte (képekkel) egész vászonba kötve 70 „
7) Az anya gyermekei között 83/4 ív kötve . 40 „
8) A vallástisztitás első bajnokai Magyar-

országban. (Képekkel.) I0y2 ív kötve . 30 „
A vallástisztitás első bajnokai Magyar- 
országban. (Képekkel.) Finom kötésben 
10V2 í v ........................................................  50 „

9) Fölhívás a meg nem tért emberekhez
13 V8 ív kötve .........................................  30 „

10) Kálvin élete, vászonba kötve 6 ‘/2 ív . . 30 n
» „ fűzve 6'/2 i v .......................... 20 „

11) Bibliai képek: 0  Testamentom kötve ä 25 ,
12) Bibliai képek; Uj Testamentom kötve ä 25 „
13) A reformatio története. (Képekkel.) 4'/2 ív

k ö t v e .............................................................. 20 »
A reformatio története. (Képekkel) finom 
kötésben ........................................................  40 „
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14) Egy apostol az újabb korban. Elbeszélés a
grönlandi missió történetéből 7 '/4 ív kötve .

15) Jeszika legelső imája (kilencz képpel.) 3
ív kötve ...............................................................

Jeszika legelső imája (kilencz képpel) 3 ív
finom kötésben . ..........................

lő) A hittérités világképe, 3 ív, kötve . . . .
17) Az anyátlan család, 3'/4 ív kötve . . . .
18) Luther Márton élete, 3'/4 ív, kötve . . . .
19) Melanchton Fülöp élete 3 V4 ív kötve . . .
^0) Knox János élete, 2 ív, k ö t v e ..........................
^1) Beszélgetések a bűnről és megváltásról, 4 ív kötve 
£2) Havelock tábornok élete, 2 */4 ív kötve . .
^3) A tejárus leány. Egy való történet, 1 '/2 ív kötve 
*¿4) Az Üdvözítő kopogtatása az ember ajtaja előtt

2'/4 ív k ö t v e ....................................................
^5) Thirza, vagy a kereszt vonzó ereje, 2 !/i2 ív kötve
^6) A bűnös barátja, 3 ív k ö t v e ..........................
^7) Afrikai rablófőnöknek megtérése, 2 ív kötve 
^8) A keresztyének üldözése Madagaskar szigetén

2 ív kötve .........................................................
^9) A benareszi árvaház, 1 ív k ö t v e .....................
JiO) Isten működése a déli tenger szigetein, 1 '/4 ív

kötve ...................................................................
tll) Képek a pogány világból, 1 ív kötve . . . .
32) A jóság győz, 2 ív kötve ...............................
>33) Az eltévedt gyermek, 2 ív k ö tv e .....................
I) 4) Boussard, a derék hajókalauz, l ‘/a ív kötve
155) Egy álmatlan éj, l ' /2 í v .....................................
&G) Lázár Péter uram, 2 ív k ö tv e ..........................
37) A fekete szírt, 1 ív k ö t v e ...............................
38) A Jézus Krisztus pásztorhűsége */4 ív kötve
^9) Párbeszéd az újjászületésről, 3/ A ív kötve . .
10) Hickliug Janka, az iskolamesternő, */2 ív kötve
II) Rövid beszély Gates Tamásról, l/ s ív kötve .
12) Krisztus nyájának bárányai, V2 ív kötve . .
13) Jones Mária vagy egy katona leánya V2 ív kötve
14) A biblia és a bűnös '/2 ív k ö tv e .....................
15) Az iszákosságnak csodálatos következményei

*/4 ív k ötve...............................................................
16) Láng János. Elbeszélés, V2 ív kötve . . . .
17) Okok a gyermekeknek, */2 ív kötve . . . .

10
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2 „ 
2 „ 
2 „ 
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1 » 
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1 „ 
1 * 
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48) Pálmaágak. Elbeszélések gyermekek számára. (Képekkel) 
16 füzet á 3 kr.

I. Egy bálás tanítvány.
Egy brémai és egy holsteini 

lakos.
II. A wingenheimi kis macska. 

Fleury Ferencz, a szegény ár- 
vafiu.

III. Anyai szeretet.
Egy különös alku.

IV. Édes gyermekek.
A szerencsés hajótörés.

V. A négy leveles herelevél.
A puszta szigeten.

VI. Dasalu János.
A sas-fészek.

VII. A mentő Biblia.
A tizenkettedik órában ! 

V ili-  A Lübecki kőkép.
Kétszer fizetve.

IX. Altona városának rémnapjai. 
Hű testvéri szeretet.

X. A ponikani kútásók.
Duval Bálint a pásztorfiu.

XI. A szegény káplán.
Egy vig keresztelő.

XII. A lalszekrénybe zárt leány. 
A fehér nyulacskák.

XIII. A czigányok között.
Nabyda a jó leány.
Különös vendégek.

XIV. A kilencz napig uralkodó ki
rályné.

Az atya ágyánál.
Kitől jött az intés.

X V . Kettő egy helyett.
A három barát.
A császár mint orvos.

XVI. Wyanda az indus leány.
A gyilkos tanyán.
A karácsonyi harangozás.

49) Húsz onegy könyvecske gyermekek számára képekkel, 
szines borítékban a 2 kr.

I. Kis gyermekeknek is jó t e 
vőknek kell lenni.

Egy jó fiú
A szerecsen prédikátor.
Az akaratos gyermekek. 
Add nekem szivedet gyer

mekem.
Ama fiú, kivel rosszúl bántak, 

mert jól cselekedett.
Egy fiatal vértanú.

II. Az osztriga-héj
Johnson Mátyás kivánsága 
Bóza tévedése.
A békerontó.
A jó pásztor.
Imádkozó gyermekek.

III. Te, kihez hasonlítasz.
Az aranyos ifjúkor.
Egy anyának utolsó oktatása. 
Az anya egyetlenegy szava. 
Az engedetlenség következ

ményei.

IV. Egy indus hálája.
Az imádkozó gyermek.
Hogy tehetem magamat hasz

nossá?
Édes álom.
Isten láthatatlan.
Az a kis lány, ki szerette 

az Istent.
Elveszett vala, és megtalál

tatott.
V. A jó ember.

Egy kis fiú utolsó imája.
Willis Ellen, a nyomorúság

ban boldog.
A titkos imaszobácska a fán.
Menedékünk.

VI. Egy nehéz dolog.
Isten mindenható.
Minő reménységed?
Szólj a szegény leányhoz.
Beh szeretnék ön macskája 

lenni.
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A fehér bárány.
A vízözön.

VII. Az igazmondó száj.
Egy gazdag szegény ember. 
A becsületes fiú.
A szerecsen fia.
Isten számlál.
Az érett földi eper.

V ili. Szomorú és vidám.
Egy jó gondolat.
Szeretsz-e imádkozni?
Az engedelmes gyermekek.
A gyermek és a verebek.
A kis leány és a csalánok.

IX. Baier Tamás a nyomorban. 
Elveszett vala és megtalál-

tatott.
X. Az elveszett fél tallér.

Az eltört főrész.
A virágedény, a könyv és a 

gyöngy.
XI. A kegyetlen Henrik.

A legjobb könyv.
XII. Tegyétek mindég azt, ami he

lyes és jó!
Legyetek szendék és szelid- 

szivüek.

Szeressétek egymást.
XIII. A legjobb barátod.

A fiatal mártir.
Mari és az anyja 
A világitó torony.

XIV Az elorzott pénztárcza. 
Agondolatlan fiúk.
Kis leánykának bizodalma. 

XV. A négy kis szó.
A síkon.

XVI. Wilson Vilmos, azujsághor- 
dozó fiú.

Csak ez egyszer.
X VII. Fáradság nélkül nincs nyere - 

ség.
A fénytoronyőr kis leánya ; 

igaz történet.
XVIII. Nézzetek az előírásra.

Egy nap a hittérítő iskolá
ban.

XIX. Séták egy chinai városban. 
Csak egyetlen egyszer.

XX. Ki a legjobb barátod.
Mindig jót cselekedjél.

XXI. Sambó és Bibliája.
Sikamlós utak, vagy Arown 

Zsuzsánna története.

Megrendelések intézendők

K Ö N I G  R. l e l k é s z h e z

Budapesten
Váczi út 34. szára.
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