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A Biblia 
szent és igaz törvénykönyve azoknak az ' embereknek, akik az 
Úrjézus követői igyekszenek lenni. A föld mai lakosainak 

, 
csak egyharmada ilyen igyekvő, de az Urjézus szent 'szavai, 
- amelyek a Máté szerinti evangélium 24, rész 14, versében 
vannak írva, hogy tudni illik: lsten országának az evan
géliuma hirdettetik majd az egész világon, - teljesedöben , 
vannak, mert az örömhír: az evangélium, a Biblia ma már 
587 nyelvre van lefordítva, Ez az egész világ fölötti uraIko-. , 
dásra hivatott Istenadta törvénykönyv lassan, de e!foglalja 
helyét az emberiségben és minden népnek vallania , kell, hogy 
am i abban a szent és igaz könyvben van, az ö egyéni üdvös
ségének és boldogságának forrása, 

Csodálatos magának a Bibliának keletkezése, Az első 
r,észei Mózesnek, a zsidók nemzeti hősének a nevéhez fűződ
nek, Mózes pedig Jézus elött 1572, esztendöben született, a 
mostani, Jézus után 1927, esztendötöl számítva tehát (1927+ • 
1572) 3499 évvel ezelött kezdetté k leírni és Jézus után 70-es, 
80-as években fejezte be János a Jelenések könyvével. Tehát 
mintegy 1600 esztendő alatt 66 ember írta le 3400-1900 
évvel eze lő tt azt a csodálatos könyvet, amelyik ott van ma a 
világon mindenütt és oda lesz mindenkinek szívébe írva, mert 
enélkül nincs üdvösség és boldogság, 
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HegedUs Loránt, aki a nagy közönség elött prédikálta, 
hogy ö pogány volt 50 éves koráig, mert nem olvasta ren
desen a Bibliát, azt mondotta egy másik beszédében : Nem 
volt és nem lesz a földnek még egy olyan nagy munkaadója, 
mint jézus, mert amióta jézus megszUletett, 1927 esztendő 

óta 'mennyi ember foglalkozott, irt róla , festette meg az Ö 
képét, nyomtatta az Ö szavait s mennyien prédikálnak róla, 
vagy ellene. Heged üs öexcellentiájának, aki jézusnak misszio
náriusa lelt, ilyen formán senki sem kételked hetik a szavaiban, 
mert azt az élet: a Hegedűs boldoggá lett élete és más tör
ténelmi tények bizonyítják. De ha ]ézusurunkra ezt mondhatjuk, 

" pedig O csak 1927 év óta foglalkoztatja az emberiséget, 
mennyivel inkább mondhatjuk, hogy Mózes 5 könyvével, a 
Thoráva l, a zsidóság szent könyvével kezdődő szent Biblia 
még nagyobb jelentőségge l bir az életben. Nem akarjuk ki
csinyíteni jézusurunkat, hiszen az Ö személyes fellépése nél
kUl a Biblia elsö fele - az úgynevezett Ó-testamentom -
valószinűleg a homályos történelemben volna, de jéZllsurunk 
nemcsak hogy hivatkozik az ótestamentomi irásokra , hanem 
nem is értenök meg az Újtestamentomot az Ótestamentom , 
nélkűl. 

Hagyjuk meg tehát a Bibliát a maga egészében, amint 

azt jézusurunk 363 és 393 évében a Laodiceai és Hippói 
zsinaton megállapitották. 

Álljunk be a Biblia munkásai közzé és akkor egyszer~
mint jézusnak, a "nagy munkaadónak" is missziósai leszünk. 
K~zdjűk olvasni a Mózes könyvénél és a sok, némelykor 
érthetetlennek látszó történelmi romok fölé, am ire a Biblia 
olvasással végig mentünk, kiépül lelki szemeink elött a jézus 
Krisztus minden népet és minden nyelvet magába fogadó 
fönséges temploma, amelyben csak egy nyelv van: a szeretet, 
egy cél van az Ö követése az által, hogya testi rövid emberi 
életet alárendeljUk az örökkéélö szellemi, lelki életnek, hogy 
oly módon, mint Ö testét az ellenség kezére bocsátva, de 
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lelkével egy pontra szegezve tekintetét, üdvözöljünk, bol-
doguljunk. , 

A Biblia Mózes könyvétől János Jelenéséig egy egységes 
könyv. A Mózes tiltó, parancsoló, szigorú apai fegyelme alól 

• 
- mint a sötét földből tavasszal - az Ujtestamentom, a 
Krisztusi élet színjátékos, mennyei illatos virágai fakadnak, 
amelyek bennem és benned - kedves olvasó - kell, hogy 
gyümöccsé érlelödjenek. 

Hiába van minden kül söség, templom, szertartás, hiába 
van a mindenn'apos Bibliaolvasás, hiába V3n az alamizsnál
ko j ás : ha te az egész lényedet, vagyonodaj, életedet, gyer
mekeidet, jövödet és mind enedet oda nem teszed - amint 
azt a Riblia kivánja - és azt nem mondod a Biblia 66 
leirója közül a legnagyobb misszionárius szavaival: "Krisztus
sal együtt megfeszíttettem . - Tudni illik testileg. - Élek 
pedig többé nem én. hanem é l bennem a Krisztus." 
(Gal. 2 :20.) 

A Biblia az egész embert kívánja minden fenntartás 
nélkül és akkor ad boldogságot, nyugalmat és békességet. 
Már pedig ezután szomjúhozik ma a fö ld népe. Sajnos, 
azonban mindenki még mindig csak a maga békességét 
akarja reáeröszakolni embertársára. Nagyon jó képét festi 
meg a Bibtia a mostani békének és békekötéseknek Jeremiás 
könyvében irván : "Hazugsággal gyógyitgatják az én népem 
leányának romtását, mondván : Békesség, békesség és nincs 
békesség." (6: 15). 

Volt itt is békekötés Brest-Litowskban, Bukarestben, Ver
seitban, Triánonban, Lakarnoban és még sincs békesség és 
soha "véresebb háború nem volt, mint amilyenre most ké
szütnek." Ezt irták az angol lapok, mint a tegnagyobb élő 
francia tábornok szavait 1927 Júliusában. 

Emberek, akik önzök, akik (a Bibl ia szavai Jer. 6 : 13 
szerint) "telhetetlenségnek adták magukat", nem is hozhatnak 
békét a midre. Békét és nyugalmat csak az adhat, akinek 
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van, csak onnan származhatik, ahol van: az Úrjézustó\ és az 
Úrjézus szavainak foglalatából - aBibliából. 

Aki a Bibliát kezébe nem veszi, aki ezt az áldoit, szent 
és igaz könyvet nem tanulmányozza és magáévá nem teszi, 
az csinálhat jó gépeket, építhet nagy templomokat, az gyüjthet 
nagy yagyonokat, az vezethet országokat, de' az ö munkáik, 
mint a polyva a szél fúvására tűnnek el, ha az Úr haragja 
megrázza a földet, ha egy éjszaka megjelenik az árviz, ha 
az emberi ész spekulálta tözsdék játékát megsokalta a nagy
mindenséget céltudatosan vezető legföbb szellem , akit mi 
Istennek, a másik Krisztus jézusnak, a harmadik Adonáj, 
vagy jahove név alat! tisztel. 

Előzd meg embertársam a te nagy pusztulásodat. Vedd 
kezedbe a Bibliát, olvasd csak mi van megirva jános jele
nések könyve 3. rész 1.9. verseiben : "A kiket én szeretek, 
megfeddem és megfenyítem : légy buzgóságos azért és térj 
meg. Ímé az ajtó elöt! állok és zörgetek,' ha valaki meg
hallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz 
és vele vacsorálok és ö én velem. A ki gyöz, megadom 
annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, a mint én 
is győztem és tiltem az én Atyámmal az ö királyiszékében . 
A kinek van füle, hallja, . mit mond a Lélek a gyülekeze
teknek." - Akinek van fUle és szive, vegye tudomásul, hogy 

a Biblia Misszió nem akar mást, csak azt, hogy térjen 
meg' az egyes ember és térjen meg az egész társadalom, 
hogy Istennek. ne kelljen megfedjen és fenyitsen. A B. M. 
elöre figyelmezteti az embereket, hogy mindaddig, a mig meg 
nem térttink, fel.nem hagytunk a testies, materiális gondolko
dással és tudomásul nem vettük, hogy mi is csak ideig-óráig 
élünk e portestben, amelynek kényelmeért, élvezeteiért egy
mással háborúzunk : csapás csapásra jön az emberiségre. A 
jó apa is addig bünteti rossz útra tért gyermekét, amig meg 
tér!. A Biblia Misszió azt mutatja meg, hogy hogyan kerül
heti ki az ember a büntelés!. A B. M. szerint a mai em-
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bertársadalomnak van egy szent és igaz törvénykönyve: a 
Biblia, amelyet mindenkinek olvasnia kell, hogy megtérve 
boldoguljon. 

Horthy Miklós írta a Makó város asztalán levő Bibliába: 
"A Biblia az én első törvénykönyvem " 

Minden Kárpátok övezte földön termő kenyeret evő ember-
1'Iek ezt kell vallania. Isten türelmes. Ez ország körül természeti 
csapás csapás után jött minden országra e nyáron. Ezt a földet 
lsten megkímélte. Szerintem azért, mert az Úrnak 1923-ik 
évében 16 ezer darab BibliAt vett a nép kezébe és az Úrnak 
1926. évében háromszorosát: 49 ezret. Jó úton vagyunk. 
De még messze vagyunk a céltól. Még milyen sok károm
kodó szó hallatszik, még hány korcsmázó ember, még hány 
testét áruló, kifestett képű nő árulja magát. És ezek csak a 
betegségnek a külső jelei: hogy mennyire távol vagyunk a 
szent céltól, hogy ne mi önzö, kicsinyes gondolkodású em
berek, hanem Ö éljen mirajlunk keresztül, aki 1900 esztendő 

• 
óta csak b! két és boldogságo I adolt a hozzája csat lakozott 
egyeseknek, az Öt vezérnek elfogadó népeknek és nem
.zeteknek, 

Ezt hirdeti a Biblia Misszió, amely B. Missziónak tagjai 
gyenge gyarló eszközök, de "igyekvők" (Szent Pál Filipi 
3: 12-14) hogy ezt a nagy ' célt a Kárpátok övezte szent 
földön megvalósitsák. 

Nem anyagi elönyökért küzdenek a Biblia-Missziónáriu
sok, mert azt a társadalom más l ehetőségei között könnyeb
ben és jobban megszerezhetnék. Hanem öntestüket meg
sanyargatva, böjtölve (Jézus is mondja, de Mózes is) járják 
ez országot és árusit ják a 3400 - 1900 éves igéket és hi '
det ik a Biblia örök igaz voltát és azt, amit Krisztus mondolt 
(Máté 24: 35): "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszé
deIm semmiképen el nem múlnak." 

A Biblia Missziónak szervezője egyetemet is végzett, 
felszentelt pap, akí antialkoholista (szeszesitalt nem ivó) volt 
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pap koráball is, aki önként válla lta - és ezeket azé rt írjuk 
le, hogy lássuk hogy önludato,an - minden egyházi kö
te l é ktő l füg getlenül, ezen missziósmunkát és neveli 5 gyer
mekét a hAzról-házra áru sított Bibliák és iratok árából. Róla 
ezt irja a Bri t és Kül földi Bibl iatársulat évkönyve: " Felismerte, 
hogy milyen nagy jelentősége van hazájára nézve a Biblia
terjesztésnek. Nagyfokú lelkesedéssel dolgozott és az árusi tás 
munkája mellett ki váló szolgála:okat teljes ített az áttat, hogy 
előadásoka t tartott a Társaság munkájáról ... " A 123 éves 
angol Bibliatársu lat egész vi lágon elte rjedő évkönyvében 
programot is nHl tat a B. M . jövőbe li munkájára is. 

A B. M. egy másik kimagasló tagja 9 emberrel 
dolgozó üzletét vezette Abáziában, ahonnan a frollt ra vonult 
és 42 hónapos fron tszolgá lat után 2 gyerekes csa ládjával 
dolgozik a misszióban, mert neki is, mint a misszió többi 
nyiltan és a közönség előtt elt itkoltan (mert még egyéb tá r~ 
sadalmi állásokat töl tenek be) dolgozó tagjainak is szent 
meggyőződése, hogy a Magyar-Iobogés Kárpátok övezte 
földön csak 

A megnyitott szent Biblia 
j avítja meg a helyzetet. 
Eme világban általa 
Mindenki oly boldog lehet. 

• 

Még lehelne sza vunk e téren. mert már egyszer meg
mentette a Biblia a pusz tulástól ezt a népet : a magyart ak
kor, amikor a katholikus csa ládokban éV pen úgy, mint a 
nem katholikusokban ott volt a Biblia. Akkor volt ez, amikor 
a török fél hold akarta elfogla lni a kereszt helyét Magy~ r
országon. A török 1526-ban megverte Mohácsnál a magyar 
hadsereget és elfoglalta az orsz'g kétharmadát. A magyar 
nép poli ti ka i vélemény szerint is szétszakadt. Az egyik része 
az osztrák császárszágba való beolvadás által, a másik része 
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pedig az önálló Erdélyi fejedelemségböl indulva ki, hirdette, 
hogy magyar királyt kell választani a magyar vérből és an
nak uralma alatt felszabadítani az országot. Nehéz, súlyos 
állapota volt akkor is a magyar népnek. És lsten ezt a súlyos 
idöt használta fel arra, hogyaBibliát a népnek kezébe adja. 
Károli 6áspár református pap volt.lstennik elsö nagyezköze 
e téren. Ez a ' szentlélektöl vezetett Istenes pap 1589-ben adta 
ki az azóta folyton újból és újból kiadott lllagyar szövegű 

Bibliát. Ez a Károli Biblia volt az első magyarul írott nagyobb 
könyv. Tehát a nép nyelvét tette ·az irodalmi és tudományos 
nyelvvé, mert addig csak latinul írtak könyveket és csak la
tinul beszéltek a templomokba és hivatalokba. Tehát Károli 
Gáspárnak érdeme az is, hogy a magyar nép nemzeti ön
ludatát ébresztette fel az elsö magyar nyelvű könyvvel. És 
ez olyan kapós és olyan közóhajlott dolog volt, hogy min
denki vett~ és olvastIl úgy, hogy a féltékeny ellenlábas, a 
római katholikus papság, amelyiknek vagyona és hatalma ís 
lett volna azelött a magyar Biblia megteremtésére, O1oSt 
már: Károlyi fordítása után 37 évvel 1626-ban Káldi 6yörgy 

fordításában . római katholikus Bibliafordítást csinált. Nehogy 
a katholikus hívek a református ember által fordított magyar 
Bibliát olvassák. Olvasták is és egymással vetekedtek a Bib
liamagyarázásban és miután úgy a protestáns, mint a kat
holikus családokban ott volt a Biblia: lsten megmentette a 
népet, megszabadította a töröktöl. És a tudós és a főúr is 
olvasta és írta ezután a népnek a nyelvét: a magyart, amit 
azelött megvetett, mert az csak a "paraszté" a "jobbágyé" volt. 

• 

Ne bántsa tehát egymást most se a magyar hitéért. Ne 
dobál ják egymás szemére, hogy "te református", "te kal ho
tikus " vagy. Becsütjék meg egymást. Ha a magyar nemzet 
történetméböl és irodalmából kivennök Bethlen Gábort, Rá
kóczi Györgyöt, Kossuthot, Petöfit. Arany Jánost, Jókai Mórt 
és még sok mási azért, mert protestánsok voltak, mi volna 
ma a magyar? És viszont ha csak azért vetnök meg Vörös-
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marthyt, Széchenyi Istvánt, mert 
volnánk-e hálátlanok? 

ők katholikusok vallak, nem 
• • 

Ne hánytorgassuk egymás vallásál. Helyezkedjünk az 
Úrjézus Krisztusnak Bibliánktian olvasható álláspontjára: 
"Te pedig . amikor imád~ozol; ne légy olyan, mint a kép
mutatók, kik örömmel imádkoznak ... hogy az emberektől 
láttassanak", (Sz. Máté 6 : 5) hanem "amikor imádkozol, menj 
be a titkos házadba és az ajtód bezárolva, imádjad a te Atyádat". 

Végezze el minden magyar ember az ő szent meggyőző
dése szerint imáját; amikor azonban embertársával érintkezik, 
akkor azzal a tudattal fogjon kezet, hogyaSzentkereszlnek 
a tövében áll és azon a Szentkereszten 1000 éves magyar 
hazánk van kifeszítve. Kí van feszítve úgy, mint a török ura
lom alatt volt. Rajtunk, a most élö magyarokon múlik, hogy 
lesz-e feltámadás? Lesz, ha a keresztet és a Bibliát minden 
házba odatehetjük minden olvasmány, minden egyéb könyv 
fölébe, ha kereszt és Bíblia mutatja, hogy mi Krisztus 
Jézuséi vagyunk. 

Most még csak ezt fűzzük hozzá az elmondottakhoz, 
ami aBibliaolvasó "Iránytünk"-ben volt és ami nekünk az 
alap-elvei nk : 

• 

,,fl Biblia Misszió célja 

becsületes, őszinte és nyilt. Célunk azt hirdetni, amít az 
Úrjézus: "Betölt az idő és elközelített az Istennek országa; 
térjetek meg és higy jetek az evangéliumban." (Szent 
Márk t: 15.) 

A Misszió egyházát, politikai meggyözödését 
• 

senkinek 
nem akarja terombotni, csak építeni akarunk az Urjézus 
szentszellemévet. Senkit egyházábÓl ki nem hívunk, sőt 

arra kérjük, hogy régi hetyén igyekezzék a Bibliaolv~sók 
táborát növelni, mert Jézusurunk is bennmaradott a társa-
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dalmi helyzetében és betöltött "minden igazságot." (Máté 
3: 15.) 

A Misszió független minden egyháztól, vagy pláne 
szektátóJ. Söt fölötte áll céljánál fogva minden emberi ala
kulatnak, mert kizárólag a Bibliát akarja az első törvéllY
könyvévé tenni mindeneknek felekezetkülönbség nélkül." 

• 

• 
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