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Krisztus hirdetése. 

Beiszéd . 

Tiszt. Abbot Emery János urnak felavatása alk.almával. 

Salem, 1815. 

Kolossé. l, 28: "Kit mi prédikálunk, intvén min'~ 
den embert, és minden embert ta.nítván min· ' 
den bölcseséggel, hogy minden embert tegj'jlnk 
tökéletessé II Krisztus J.ézusban". , 

Az alapigéket közvetlenül megelőző versekben ugy találjtik; 
hogy az apostol szokott buzgóságával es komolyságával foglalkozik 

. . . 
egy előtte különösen kedves tárgygyal : Isten , dicső . ti tká v li. I, 
vagy más szavakkal, Istennek nngyszerü ezéljával, a mely eIt eJ
t e t e t t 1) volt eleitől és minden időktől fogva, hogy a pogáIlY' fi" 
lágot, hit által, a régen megigért messIás áldásainak . részeseiVé 
tegye. ,Krisztus, a dicsőségnek ama reménysége a pogányok közt '), 
volt az az alapeszme, a melylyel Pál, a pogányok apostOla, fog
lalkozni szeretett. Miután Jézusról ily értelemben szólott, azoIlIlal 
hozzáteszi: "Kit mi prédikálunk, intvén minden embert, és minden 
embert tanitván minden bölcseséggel, bogy minden embert tegyünk. 
tökéletessé a Krisztus Jézusban". 

A jelen alkalommal, mely minket a keresztény papi szol-
• • 

gálat czélja és kötelességeinek megfontolására hiv fel, azt 
gondoltam, hogy e szavak minket sok helyes és hasznos elmélke
désre vezethetnek. Ezek megtanitanak minket arra, a m i t !iz 'spos
,tol hirdetett: ,mi Krisztust prédikáljuk". Megtanitnak minket ar' 
ra, hogy ő minő okból és ezéIból prédikálta ezt: "hogy min-

r) Koloss. 1, 26. Ez és a. kÖv.ctkezö idézetek nincsenek jelezve az angol ere
detiben, hogy a biblia melyik könyvéböI vannak véve. Én jón~ láUam 
a.z olvasó könynyebbségiél't jelezni az idézeteket. S'iméu D . • 

~) KoloBs. l, 27." . 
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den embert tökéletessé tegyünk a Krisztus J ézusban". Ezt a ter
meszetes renqet követve megmutatom először azt l hogy III i t t e

':~:'~f ~t. '?sze-n "Krisztust pl' éd i]cálni". Azuttln a czélt és a.z okot 
f!..-t-' /td/-""I.I . -

l.u J',dogom felvilágositani és felmutatni, a miért Kri sztust prédi-
. lk," I, k !\ lni kell. Végre egy neMny észrevételt teszek a mód ok!'" 
~~,. . . 

d";~'? és eszközökr" nézve, fi melyekkel ezt a ezdt el lehet 
,~«'" ~ é l' n i, .Mig e tárgyakkal foglalkozom, a melyekre nézve anynyi kü

lönböző vélemény létezik, szükségképpen el fogok témi némely oly 
nézetektől ; a melyek a keresztényeknek egy-egy osztálya közt mal 
kodn .• k. De a véleménynek liszinte nyilvánitását senki se magya
rázza ngy, mintha szeretetlenséggel vagy tiszteletlenséggel viseltet
ném azok iránt, il ldktől nézeteimben el térek. 

·1 
j 

, L Mit értünk a ,K risztu s prédikálása alatt?' Ez 
a tárgy annál érdekesebb és fontosabb, mert attól félek , hog)' 
ezt gyakran félreértették, Sokan azt képzelik , hogy Krisztust csak 

. ' 

akkor lehet prédikálni, ha az ő nevét szüntelenül ismételik és jel-
leme folytonosan szem előtt lebeg, Ez oly hiba, a melyet kerülni 
kell, Krisztust prédikálni tehát, nem abban áll, hogy őt minden 
be.széd .tárgyává tegyük, hanem abban, hogy az ő tekintélyére tá
maszkodva, hirdessük a z t a vallást, m elyet ő tanitott, Jé
~W! azért jött, hogy a- vIiág -világossii~- é;'ta~Ü:Ója l~gyen; s e ma
gasztos és j6tékony jellemében sok igazságról levonta a fátyolt a 
minden lelkek atyjára, saját jellemére, az emperi nem helyzetére, 

• • 

M~]e'sségeire és jövőjére, az emberi lélek tökélet.esedésére és va-
lódi boldogságára, a jövő életbeni viszszafizetésre , a megbocsátás 
fe.ltételeire, az erény eszközei re és az örök élet utjára vonatkozó
lag,É.s valahányszoi' Jézus tekintélyére hivatkozva , valamely oly 
tlt!l.t v!\g)' szapályt tanitunk, a mely e széles és nagy rendszerben 
va,n, ,nli "Kl'is~tnst prédikáljuk '. Midőn , például az ö tekintélyére 
hivatkQZVa" az ellenSégeinienek való megbocsátást, a magunk meg
~g'!I(l.~l1t .és a,z igazság litáni éhezést tanit juk : mi éppen oly híven 
,Ilr,édikáljnk Krisztnst"., mint a mikor az ő kereszten való szenve~ 
i\éseit, vllgy az ő szenyedéseiI1ek czélját és fontosságát irjuk le, 

A "Krisztus" szó alatt valamint alapigénkben, ugy más 
helyekell . is inkább az ö vall á s á t kell értenünk, mint az ő s z e
m é l Y é t, A zsidók kőzt semmi sem volt közönségesebb, mint hogy 
egy ' vallástanitó nevérŐl nevezzék el az igazságok egész rendszerét, 

• 
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3. melyet az tanitott. Erre számos példát látunk az uj (estatílen, 
tumban. Igya zsidóJ<ról az van mondva: "Vall Mózc~ökés prúfé'
Mik" ' ). Mit kell ez aJatt érteni? Azt-e; hogy Mózes személyeSélI 
!<öztök lakik ? Bizonyára nem. Hanem azt, hogy nekik keiökb.en 
VM az Ő törvénye, az ö vallása. Jézus azt mondja: "Nem jöttem 
a prófétáknak eltörlésére" ej. Mit értett ő ez alatt? Azt-e, hogy 'Q 

nem azért jött, hogy a prófétákat, a kik az ö születése előtt " szá

zadokkal meghaltak, megölje vagy megsemmisitse? Bizonyára nem. 
Ű csak azt értette, hogy az ő tana! nem arra czéloznak, hogy ezek
nek az embereknek iratait gyengitsék, hanem arra, hogy szilárdit; 
sák. Ugyanezen beszédmodor szerint Istvánt azzal vádolták , hogy' 
Mózest káromolta azért, melt némely megjegyzéseit arra magya
rázták, mintha a Mózes törvénye ellen vádat foglalnának magokban. 
Ezek a helyek eléggé mutatják, hogy egy vallást gyakran tanitója 
nevéről neveztek el; és igy, midőn Pál 'azt mondja: "Mi Krisztust 
prédikáljuk", ugy kell őt értenünk, ' miszerint ő azt erősiti , hogy 
a tanok és kötelességek egész rend sze r ét prédi ,kálta, ·a 
!Ilelyeket Krisztus tanitott, vonatkoztak l egyen bár 
azok akár magára Jézusra, akár valamely más tárgyra. 

Van azonban egy hely, a mely sokkal döntöbb e tekintetben 
azoknál, a melyeket eddigelé idéztem. Jakab azt mondja az Aposto
lok Cselekedetében: n Vannak Mózesnek szolgái régi illőtől fogva 
minden városban, a kik öt hirdessék, mivelhogy ft sinagogák
ban mÍllden napon olvassák őtet" '). Itt az apostol azt állítja, hogy 
minden városban voltak emberek, a kik Mózest pr édikálták; 
azt is megmondja, miben állott ez a prédikál:\~: "A sinagogákban 
minden szombaton o I va s s li k M ó z e s t". A ld a sinagoga l'égi 
szertartásait ismeri, az egy pillanatig sem fogja azt gondolni, hogy 
a zsidó tanítók előadásának minden szombatOJl Mózes jelleme és 
hivatala lett volna a tárgya és ennél egyebet semmit ,sem pl'édi. 
káltak. Nekik az volt ft szokásuk, hogy ft törvény könyveit rend~-

I) Luk. 16, 29. - t) M.até fl, 17. - ') Cscl. ]ó, 21. Szerző ez idézetet a. 
görög eredetiből vette. Innen van, hogy némileg eltér a Károli fordit~A.. 
tól, a. ki a 'Qi:l~ t:7jpúaaonor.; «!ldr,o·t "a. kik az ö tudományát hu
d c ssók"·kcl forditotta, szövegellenesell, mert fl, tu.d omány név l}iD~s 
meg ar. eredetiben. Károli eszövegellenes forditassal ÖSz8zcl'onto'ttiL az 
cl'edeti szöveg kifejezésében levő képet, a mit én itt viazsz8.állitottaru. 

S im én D. 
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sen olvasták, s a homályos és fontos helyeket megmagyarázták. 
Sok olyali hely van e l\önyvekben , ü hol Mc)zesnek nevéről emU·· 
tés sincs téve. Egész fejezetek vannal< a ~útorról és ti bélpoklos
ság tisztítása sZ€l'tal'htsail'ól. De .Jalmb azt lOOIHlja 1 hogy lL milwl' 
ama részeket olvft.sták ~í8 magya rái':ták) 1'1 ó z e !-j t prédikálták Nem 
azért, mintha. az Ö jelleme lett volna a tárgy 1 hanem mert azok 
az oktatások, melyek e fejezetekben vol tak , egy részét tették an
nak a vallásnak, a melyet li az izrael fiaiva l közleni küldve volt. 
A tanitó nevét adták az ő tauaiuak. E beszédmodor nem csak a 
zsidók sajátja vol t; elfogadta azt minden nemzet Mai napság sem
mi sincs átaJánosabb annál , mint azt hallani , hogy Locket, vagy 
Newtont , vagy valamely más ,jeles philosophust kiadtak • vag)' ta
nitnak. Nem azért, mintlm az ű személyes jellemét , vugy élettöl'~ 

ténetét hozmik nyilvánosságra, hanem az ő taurendszerét. Ilyen 
formán Krisztu st prédikálják, adják ki és hirdetik mindanynyiszor. 
valahányszor az ő tanitásait előadják, habár eme tanitások nem az 
ő hivatalára és jellemére, hanem más tárgyakra vonatkoznak is. 

Reménylem, hogy az imént tett észrevételekre nézve nem fo-
. gok félreértetni. Ne képzeljétek, hogy én ki akarnttm zárni fi szó
székből az oly beszédeket, melyek Jézus Krisztusnak jelességét és 
dicsőségét tárgyazzák. Aiol, az igazságok, a melyek magára a Jé
zuera vonatkoznak, az evangeliumi' kijelentés legfontosabb részei kö
zé. tartoznak. Jézusnak a világhoz való viszonya oly foutos és ben
ső· ; az emberi nem megváltása és megszentelése iránt .kifejezett 
részvéte oly erős é~ érdek nélküli; a megbocsátás nak és halhatat
lalféletnek .általa ajánlott áldásai oly kiérdemeletlenek és halárta
)~\lQk; azQ jelleme oly teljes egys.ége az erkölcsi szépségnek és 

. fiiilségnek; . Sit ő péhlája oly tiszta s egyszersmind meggyőző; az Ő 
~!e~éllek. mozzanatai, cs.odái, szenvedései, feltámadása és menny!)e-
1l1en~~i~, . va1~~ftít az ö köz\>enjárói és birói hivatala, anynyira erő
s!tika liitét, reményt .és.a szeretetet, hogy az ő szolgáinak 
S~'lI'f~,~ .ettelj.u . . ti $zte,lettel kelle.n e fogl a lkozni az ő 
Jl-e'V'éVflI., a. egá,s.z. Ő1tö·m.mel .kellen e bemutatni ő t az 

,- . -. ' - ' . . 
e1llberi~éghál4Jának, szeretetének, követéséllek és 
b'lzlIlmlÍ.n .. a.k 

.De . mig a ke"e$ztény lelldpásztor J ésusnak életén, jellemén, 
hivatalán ~. jótéteményein csüng, nehogy azt képzelje , hogy es u-
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II ál! 'ikkor prédikáljaKr;is~t1i-ltt; ,<t, 
ezekre s~Ol:itlcQzi" " aklF.<!.r it szÓ' ',', 
Ktisztust_ Mert őt I!~édil,á,\Ijj : 

vallását I:lir<!etni, ~" pedig lQpJlant , 
. '. -

ja az erobemek te.emt_~~.l:tliz, , 
jövő élethez vljJ6, külöliféle és 
nek az a czélja, ho~y mjnk~t, ~gyeten(es· 

son és serkeIit&en, S egész értelmi és, . . 

velje. Ez indokokat gyüjtöszsze és )IYUjt n;j)<ujtk " 
mult és jövőből, a mepnyből és p'Íkolból, II 
talatból, az emberek példáiból • és Istennek 
tulajdonaib61, a bennünk és kivűlöttünk levő Yilágl1ó1. · 

. , . -- . 

Kl'isztus evang.eliuma a v~llásos és érkölcsi igitz~ágQl>i!a!( 
hetetlen kincstára. Jézus, az . első és legj.Ql)b evang!ili1lml, . 
nemszoritkozott csak egy néhány tárgyra, hanem Istennek ." 
sége gyanánt tünt fel az ö tanitásainak gazdag&ága és küIölifelesé
ge áltaL Krisztust prédikálni anynyit t.esz, mint, p. menynyire c.M;-

- ._. _. 

kély erőnk engedi, kifejteni mind l\ml! tanokat .. , kötelellségekét é.s: 
• 

érveket, a melyek az eVllngelillmokban és az ő ihletett apostQlaj-
nak ixataiban elé vannak adva. 

Nem akarom ez észrevételekkel azt mondani, hogy Krisztus . . 

tanitásai mind egyenlő fontosságuak. volnának, és hogy mÍlldeniket 
• 

szintoly gyakran, egyenlő hathatóssággQ.! kell hirdetni. Azok közü! 
némelyek, kétségkiviiI , nagyobb fontosságuak és egyetemesebbek, 
mint mások. De egy józan és tiszta lelkü lelkipásztor nagyon óva
tos fog lenni, különben oly magas álláspontra helyez néhány tant, 
bogy a többi elveszti jelentőségét, s hallgatóinak lelkéből majdnem 
elmosódik. Ö azon fog munkálni, hogy átalános és öszhangz6 né
zeteket adjon elő a keresztény vallás minden elvéről ; nem . feled
kezik el arról, hogy egyik elv tartja fenn a másilmt. és hogy sem 
egy tan. sem egy szabály nem gyakorol kellő befolyást. ha elvesz
ti fontoss',gát, vagy azoktól az igazságoktól elszakitják. a melyek
nek azokat módositaniok és szabályozni ok kell. 

Ez észrevételekkel az volt a czélom. hogy megmutassam, mi
szerint Krisztust prédikálni nem anynyit tesz, llOgy a sz6noklat 
tárgya szüntelen Krisztus hivatala és jelleme legyen. A hol ez az 
eszme uralkodik. ott gyakran megtörténik. llOgy J ézus vallását na-
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,gtjjbegyq1dltliílajl' l;ll:i!~kill!ák. Vég íiéllllil isiriéte.lnek egy néhány 
t'@gjilt, J1f. ]teresztény v'allasnak sok magasztPs és felemelő nézeteit 
vagy ,'jtklÍri, vagy éppensohá selll Rtlj,tk élő. Az evangeliumban 
el'ilad'ott k.ötélességekre csak futó tekintetet vetnele Azt gondolják, 
hOgy ll. 'Valbís a lél,eknek aina szenvedélyesen felizgatott állapotá
ban áll, lllelyet egy néhány megragadó eSZDle feletti lolytonos el
iiíélked'és' 'i(l'éz elő; mig az Isten előtt egyediil ketlves vallást , " 
mely abban áll, llOgy ,józanon, igazán és istenesen éljünk "vilá
gQn", majdnein semmibe se veszik és kevesre becsülik. A hol ez 
a tévedés 'umlkotlik, ott igen gya](J'an , fennyen és elhamarkodva 
itélő szellemet feuezhetüll k fel il hallgatókban, il kik egész elbiza
kodással m<lfi!lják rá elTe, vagy arra a lelkipásztol'l'a , hogy nem , 
préd(kálják Krisztust, mert. beszédeik nem forognak untig egynéhány az 
UdveziWre vonatkozó tárgy körül, a melyekről ők azt gondolják, hogy 
az egész keresztény vallást magokban foglalják. Ez az előitélet igen 
gyakran meghiusitja egy kegyes és egyenes j ellemű lelkipásztoruak 
müködéseit. Nincs is mit csodálkoznia azon , ha őt a hit ellenének 
tartják és lekiábáljál! azok, a kiknek nevelés- vagy képesség hiá
nya a keresztény vallásrcndszel'llek legszűkebb nézeteire szoritko
zik. Szabadjon egész tisztelettel arra kérnem ti keresztény lelki
pásztorokat, hogy ne éleszszék példájokkal a gáncsolódó szellemet 
az egyes keresztények közt. Semmi sitics, II mit ];ünynyebben Uleg 
lehetne tanitani hallgatóinlmak , mint az , hogy megvetöleg gondol
kozzanak és csipősen beszélgessenek lilás irányu keresztényekről , 

kiilönösen pedig tanitóikról. Soha se feledjük eJ, hogy közülünk 
egyik ~e prédikálja Krisztust a szó teljes értelmében. !{öiülűnk 

egyik se renlélheti azt, hogy teljes képet ltdlInk mesterünk vallá
sárói; hogy minden egyes tant hiány vagy szélsőség nélkül , kellő 

mértékben és a maga valódi viszonyában adunk elő. Mi saját gyen
'geségül\)mek és vaksítgllnknak egy részét SZüllSégl!épp öszszevegyit
jUk azzal a vallással, a melyet hirdetünk. A tökéletlenség fokozata 
biioDyál'a különbözik a különböző tanitókball. De senki sem mentt 
az átaláuosgyengeségtöl, senki sincs ana jogosit"" hogy a birói 
széket elfoglalja, s képzelt hibák alapján megtagadja másoktól , a 
kiknek élete ép!len oly szeplőtelen , mint az övé , hogy nincs ön
tudatos czéljok, Istennel;: ' egész akaratát megérteni és tani
tani. 
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II, Ennyiben látván azt, hogy mit tesz Krisztust prét!ikálni, 
r,ítérek és megvizsgálom a ez é lt., miért Krisztu s t prédi
k á ln i k e IL "Mi Krisztust prédikáljuk", igy szól az apostol, .int
vén minden embert1 és nlÍnden embe;rt tanitván, hogy minden em
bert tökéletessé tegyünk" Krisztus Jézusban", azaz, hogy tö ki!
lete ssé tegyük fi Krisztu s vallá s ában, vagy tökéletes 
k e r e s z t é n y n y é t e g y ü k. Ez igékben mi a legfontosabb gondo
latot látjuk ldmondvn, a melyet az egész uj testamentum megerő

sit, azt t. í., miszerint az evangelium mimlen tanánakés szabá_ 
lyának az a Ilagyszerü czélja van, hogy erkölcsi jellemünket emelje, 
a sziv és élet legnagyobb tiszta;;ágát előmozditsa, s az embereket 
tökéletesekké tegye, milyen tökéletes a mi mennyei atyánk. Miért 
kell tehát a keresztény vallást prédikálni? A felelet nagyon tiszta. 
N em azért, hogy dühös párthiveket szerezzünk és egy felekezet 
számát szaporitsuk ; nem azért, hogy a ' lelket félelemmel töltsük 
el, vagy lázas izgatottságba hozzul, ; nem azért, hogy az ' embere
ket a közönséges életben ildomos magaviseletre, vagy felületes er
kölcsiségre képezzük, a melyek a világ bámulatát biztositani fog
ják. Ezek az eredmények mind vegtelenül elenyésznek a keresz
tény lelkipásztorság nagyszerii ezélja mellett. Nekünk' azért kellene . . 

prédikálllnnk, hogy az .emberel,et tökéletes keresztényekké 
tegyük, nem a világ mértéke, hanem a Ki'isztu.s t. őrv ·é

n y e szerint, tökéletesekké szivben cés életben, a magányban és 
társadalomban, valamint az életnek nagyobb és köznapibb teendői
ben. Ez a keresztény prédikálásczélja. Ebben, mint ·átalános köz
pontban, az evangeliumnak min<len igazsága találkozik; ezzel mind
nyájan egyesülnek; és egy tan se gyakorolhat befolyázt idv~~§é, 
günln'c, ha az saját természetünk tökéletesitésérenemsegít · :és 
nem serkent minket. 

A keresztény lelkipásztornak igenis szüksége van urra,·. ·hogy 
az ő hivatalának e nagy czélja, az emberi jellein tük~WésitéSe, 
eszébe hozassék. Ö igen is hajlandó arra, hogy valamlI\if' m~11, a. 
keresztény tökély alsóbb ·rendü fokozatával beéri, .)lgy másoJ<1i1!JJ 
is hasonló csekély mérvü eredményekklll megelégedjél<-Neki Mha . 
se kellene elfeledni az evangelium nagyszel'ü Jeleutő~égét ~~. 'CÜ

csöségét, t. i. , hogya. az emberi tel'mésze.t tökéletesltésél'e ,VlIh 
rende1ve. Ez isteni rendszernek minden szapályát magasztos j'el
lemvonásokkülönböztetik nIeg. Ez megkivánja, , hogy Isten. il'{ÍlJ,ti 
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. " . .. . ,ti<~T~t~~dglo 'Ííuzg6; jó,a)flI,ratunk határtalau, s al< i,gaz$ág utáni 

. 'sz.o,l!(iultQ,tíÍSullk erős és· kielégithetetlen legyen, Ez oly erényre 
kilfele'z'Illiiil<et,a mély nem állapodik meg annál, a mi határozot
tllll' e.lő:, 'van szabva, de amely pazal' bőkezüséggel szenteli Isten-

, nék és áz; embereknek aZ ő szolgálatát, Az evangelium bajthatat
l~~, igazÍelküs,éget, félelem nélkül való őszinteséget teszen. köteles
s'é'g'i\Dklté s oly bátorságot, a Jnely megveti a fájdalmat és lábbal 
M50dja' a: gyönyört az erkölcsi kötelesség teljesitésekor, valamint 
oiy ;1'l\ggetlenszellemeti a melyet semmirnegvetés el nem ijeszt
Mt, selllJllÍ l'OSZ' példa félre nem vezethet az igazságtól, hogy ne 
ragaszkodjék ahoz az ügyhöz, a melyet a lelkiismeret helybenhagy, 
Az e:varrgelium arra hiv minket, hogy a vértanuk eme szellemével, 
ll' ti 'kereszt bajnokainak eme szilárdságával és r ettenthetetlenségé-
'. . 

vell'gyesitsük ,a leggyöngédebb és legszeretetreméltóbb erényeket ; 
egyesitsünk rokonszenvet, a mely meglágyul és megilletődik mások 
jaijai felétt ; önzetlenséget, a mely örömét a mások javára irány
zott munkák és fáradalmakban találja; alázatosságot, a mely lá
tatlanul szetet jól tenni, és elfeledkezik magáról a legnemesebb . 
tettek gyakorlásában. Az evangelium azt parancsolja, hogy ember
társaillk iránti magaviseletünk e magasztos voltát egyesitsük ke
gyességgel, a mely minden eseményben Isten gondviselését találja 
fel, és minden tényt az ő akaratának tulajdonit ; szeretettel, a 
mely semmi szolgálatot nem tart felettébb keménynek; biinbánat
tal, a mely egy itéletet sem tart felettább szigornnak ; hálával, mely 
még a balsorsban is dicséretet mond; szent bizalommal, a melyet 
a még. oly hosszas és sujtó szenvedések sem törnek meg, és oly 
reménynyel, a mely a halál felett diadalmaskodik. Egy szóval, azt 
parancsoljll, hogy szeretve és bizva Jézus Krisztusban, tegyük pél
dlÍllyképiinkké az ő mocsoktalan jellemét és égies életét. Ily ma
gasztos jellemet kiván az evangelium, és ez az a ezéJ, a melyre 
prédikálásnnknak irányozva kell lenni, 

Azért időztem a prédikálásnak eme czéljánál, mert ezt igen 
gyakran elfeledik, és mert az e felől való meggyőződés Ili erőt 
és emelkedést fog adni tanit.~sainknak. Szlikséges, hogy méJyebbcn 
érezzük azt, miszerint oly vaUással vagyunk megáldva, a mely em
beri természetünk nemesitésére ezéloz; a mely elismeri az ember
ben mindazokat a tehetségeket, a melyek jók, nagyok és kitiiJlők, 
s ti mely a tökély gyakol'1ásához minden bátorítást és segélyt 
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nyujt. A keresztény lelkipásztornak gyakran " rá kell emlékéznie 
arra., hogy hab.:Í.r az ember hajlandó is a roszra1 mégis megvan
nak benne azok az erők és tehetségek, a melyeket angyali dicsö
ségre lehet felemelni és tökéletesiteni ; hogy öt az evangelium arra 
hivja fel, hogy az angyalok tírsaságára előkészüljön; hogy ő vég
telen értelmi és erkölcsi kitünőség s boldogságban való haladásra 
van teremtve. A ker. lelkipásztornak gyakran eszébe kellene jnt
ni, hogy ".Jllltennészetünk Jézusban szorosan egyesült az iste
nivel, és hogy az Jéznsban már a mennyben trónol. E nemes fögal-

• 
makkal megbarátkozva, a keresztény lelkipásztor, mig egyfelől hi-
ven felmutatja az embereknek azok hibáit s az őket fenyegető 

veszélyeket, másfelől szintugy fel kellene mutatnia saját erkölcsi 
nagyságuk tehetségeit; ki kellene jelentenie ama rendeltetés dksö 
voltát, a melyre Krisztus őket hivta; azon kellene működnie, hogy 
bennök vágyat ébreszszen nemesebb jellem és magasabb rendü lé
tel után, és mindazon keresztényi erények és jeles tulajdimok 
szeretetével hassa át üket, a melyekkel .T ézus az emberi lelket 
gazdagitani és felékesiteni jött. Ekkor hebizonyitja, hogy érti az 
evangelium és a lelkipásztorság valódi és nagyszerli rendeltetését, 
a mely semmi sem egyéb, minta maga tökélyére vezetni az em
beri jellemet. 

Legyen szabad elmondanom, miszerint a mi prédikálásunk
nak az az egyik legnagyobh hiánya, hogy az nincs eléggé az em
berek lelkéne1, nemesitésére és emelésére irányozva. Nem lehel. 
kellő nemes szellemet. Igeu is gyakran támaszkodik az emberi 
tennészet legalsóbh rendü elvére, értem a félelem elvét, amely 
bizonyára nagy és kétségtelen szolgálatot teszen akkor, ha helye, 
sen éleszszük fel; de a mely, a mint mindeu szülő tudja, mihelyt 
szok!Íllsá válik, azonnal csupán a lélek lealacsonyitására, a szellem 
megtörésére, a jellem megbénitására és a legjobb indulatok elhii.U
gattatására szolgál. Tán az az egyik ·oka a keresztény vallás 1<0'" 
látolt befoIY!Íllának, hogy, a mint azt igen gyakran Qiőa:aj>Ík,a.I~ 
kalmasabbnak látszik arra, hogy a jellemet szolga,yá, "rhegYétéllc 
(Iővé tegye, mint arra, bögy annak tanitványait valódi nagJls"ágr~ 
és méltóságra emelje. Ha a kere§ztény vallást áta:1MoSilbban oly 
rendszernek tekintenék, a melynek czélja nemes" érzeliiiék'ét, " 'nagy· 
lelküséget, erélyes eltökélést, Isten h'anti őszinte h'Ííszerétetet; il 
testiség legyőzését, önfeláldoz<Y .szellemet, s az égiekkel r0100n 
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"pínyt'~llt~ a ·lélekbe,akkor tán szivesebb fogadtatásra találna, 
JlJOfolYMIIi ,sz!Ílesebb, boldogitóbb lenne,s inkább megegyeznék ma
g!lBZiosczl\JJával, az emberi természet tökéletesedésével. 
, ru. ,lJyenformán megvizsgálván a keresztény prédikálás vég

{éjját; haiID/lid,szór egy nehány megjegyzést teszek a le gjobb 
módrall';'zve, mely sze rint azt el lehet érni. És itt 
kénytelen vagyok egy csomó különbléle kérdést mellőzni, s csupán 
egy VNt)' két fő fontosságura szoritkozni. Hogy az evangelium a 
,maga czéljának megfeleljen, s az emberi jellemre a leghatalmasabb 
és nemesitőbb befolyást gyakorolhassa : azt egyszerre az é r t e
lemhez és a sz ivh ez kell intézni. Ugy l,ell azt prédikálni, hogy 
mindenki 'erősen higyje és mél ye n ér ezz e. Hogya keresz
tény 'V,lIlás részére ez erős hitet biztositani lehessen, arra nézve 
most csak annyit jegyzek meg, hogy azt é s z s z e r ü modorban keJl 
prédikálni. Ez alatt azt értem, hogy II keresztény lelkipásztor óva
kQdjék oly magyarázatot adni a szentirásnak, a mi az ész tiszta 
ismereteivel vagy a lelkiismeret szózatával ellenkezik. Ez az intés 
ama nagyon világos elven alapszik, melyszerint egy Istentől szár
mazó kijelentésnek ahoz az értelmi és erkölcsi természethez al
kahnazottnak kell lenni, II melyet ő az embernek adott; hogy Is
ten az ő igéjében soha sem mondhat ellent annak, II mit ő maga 
irt be az emberi ' szivbe, vagy a mit miíveiben és ,gondviselése 
ntaiban tanit. A ki csak a bibliát olvassa, az tudja, 110gyebben, 
éppen mint más könyvekben, igen sok olyan hely van, a melyeket 
külÖnféleképp lehet magyarázni. Az emberi nyelv nem enged meg 
tökéletes szabatosságot. A philosoplmsok gyakran megjegyezték, 
hogy· a legközönségesebb mondatok és kifejezésmódoknak világos 
voltát nem annyira a nyelv batározottságának, mint inkább ft lé
lek egy majdnem hihetetlen tevékenységének lehet tulajdonitni, 
mely a szó különféle jelentményei közül azt választja ki, melyet 
az öszszefiiggés' vagy a körülmények ldvánnak, s II mely nlÍnden 
kifejezésnek oly batárt' jelöl ki, a milyent II beszélő czélja, jelleme 
és helyzete követel. A homályosság eme forrásával kapcsolatban, a 
melynek minden irat ki ' van téve, jusson eszünkbe, hogy a biblitít 
ezelőtt sok' száz évvel, idegen nyelven, és oly emberek ü·ták, a 
kik ' a mai kor tudományos rendszerébez nem voltak szokva, és a 
kik, ámbár ihletve voltak azért leukevésbbé sem voltak szabad
ságukban akadályozva, h;gy gondol~taikat a legtermészetesebb és 
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legközönségesebb irásmodorba.n közölhessék. Lehet-e tehát csodál
koznunk azon, hogy" szelltin\st annyiféleképpen lehet magyarázni.? 
Egy oly könyvnek azért, mely, a mint hisszük, mennyei kijelen
tést foglal magában, s a mely nyilván az emberi nem tökéletesi
tésére van irányozva, tartozunk azzal, hogy II homályos helyek 
oly magya.rázatainak adjunk elsőséget, a melyek öszszehangozni 
látszanak Istennek erkölcsi tnlajdonaiva] és a tennészet s lelkiis
meret elismert tanit.1saival. A ki a· keresztény vallást tiszteli, s 
annak értelmes hitet akar biztositani, B.Z nem tekintheti eléggé 
óvatos szemmel az evangelinmnak ama magyarázatait, a melyek 
elsií tekintetre összeférhetetleneknek tünnek fel az emberi lélek 
előtt a vihígegyetem igazságos kormányzás ával, a melyek az em
bertőlolyat kivánnak, a mi az ő természetével ellenkezik, vagy a 
melyek a tapasztalatnnk által szerzett tiszta meggyőződést meg
botránkoztat ják. 

Hiábavaló dolog azt mondani, hogy a szentirásnak legelső ·és 
legtisztább értelmét mindig követlii kell, altárhova vezet is. Én 
erre azt felelem, hogy egy idegen nyelven és nagyon régen irt 
iratnak legelső és légvilágosabbnak tetsző értelme igen gyakran 
hamis, és olyan, a mit ha mélyebben vizsgálnnk, kénytelenek va
gyunk elvetni. Azt is mondom, hogya. keresztényeknek minden 
felekezete megegyez, sőt kényl.elen megegyezni abban, miszerint 
gyakran eltérjen a betűszerinti értelemtől, azért, mert az nem 
egyezik meg elismert igazságokkal. Va}ójitban egy~tlen egy könyv 
sincs a világon, a mely inkább megkivánni, hogy korlátozz uk ha
tározatlan kifejezéseit, módQsitsnk a betüt a. &zellemhez képeat, s 
értelmét az irónak és korának viszonyaiban 'és szokásaiban kereSe 
sük, mint az uj testamentnm. Egy könyv sincs népszerűb.b, kép.1)
sebb és életteljesebb irály ban irva, s az ilyetén irály éppen az, 
mely leginkább igénybe veszi az olvasó itélií telietségének fOlyto
nos gyakorlását. A szentirás .nem rideg törvénykönyve Il, . ketl\$?" 
tény vallásnak, mintba e vallás csupa PQIMri torvénykönyv lenne' 
Ez melegen adja át .nekünk· az evangeliumot anriak 
szivéből. Nyelvezete ·nema logikusoké, nem is. egy 
lelketlen szemlélődés nyelvezete, hanem .1I sZereteté, IL .. . 
olyembereké, a kik égtek a vá~)[tóI, hogy .mélyés ~ll\}f~ . . . 
\nást terjeszszenek az igazságról. Az .il;! jrók. megért~s~!1élgMl!J<
ran jobb vezér az erkölcsi ér~et, mi;Ut"1w(l,en ~~<\!!8J<: . . ~ .. l;diej,w:j~. 
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Íl~. l>étüllzerinti ti·· · elso tekintet,,) világosnak tetsző értelméhez 
vti']ö ' sZ9)g'!J ·NI!í.~~zkOdás. Mind llZ uj, mind azó testamen
tumról ehtrondhatjuk, hogy néha a betü megöl, mig II lélek 
~letétad. M;ajdnem akármelyik rendszert felépítheti az uj tes
t~iii~íltumr~ egy bibjiamagyarázó , a ki elfeledkezve a keresz
tényvallás átalános céljáról, s II természet és tapMztal.t tanitá
saitól,azt ·It betüszerinti élteimet erőszakolja niinden helyre, a 
mely legelőszQr elébe ötlik. A keresztény lelkipásztórnak, midőn 

aZ> Isten igéjét magyarázza, éppen ugy segédül kellene veuni a tu
dományéskrítika támogatását, mint az eszét és lelkiismeretét. 
Igy egyfelől jó szemmel kellene néznie a nehéz helyeknek ama 
magyarázatait, a melyeket az ő tiszta és llelyes felfogása, buzgó 
kegyessége és jó indulata helybenhagynak ; másfelől pedig erősen 
óVákodnia kellene oly magyarázatoktól, a melyek ellenkező jel
lemüek. 

Emlitettem, hogy a keresztény vallásnak ez az észszerü 
módon való prédikálása fontos, ha a keresztény vallásban való 
szilárd hitet biztositani akarjuk Némely emberek kibékülhetnek 
ugyanegy észszerütlen vallással is; s a félelem, - az a szenvedély, 
mely minden egyébnél inkább nyugtalanitja s gyengiti az értelmet, 
képes lehet a legészellenesebb és leglealacsonyitóbb állitmányok 
ellen tett ellenvetéseket is elhallgattatni. De átalában az él'telmet 
és lelkiismeretet teljesen elnyom ni nem lehet. Ezek ellcntállanak 
az elleuök intézett erőszaknak. A hitetlenség mindig ott lappang 
és csatlakozik minden kisérlethez, valami olyant elhinni, a mi ter
mészetünk alapelveivel ellenkezik. Különösen a gyülekezet legér
telmesebb része, a melyelvégre uralkodni fog II l<özvéleményen, 
kétségbe fogja hozni és nem lúszi azt az eszszerütlen rendszert, 
It mit tán i1doniosnak tart elismerni; és vagy rendőri esz
közzé alakit ja át, vagy pedig megragadja a kedvező alkalmat, 
hogy annak lánczait elvesse, s intézményeit eltipOlja. Ennyire fon
tos az, . hogy a keresztény vallás az emberek értelméhez 
szóljon. 

De szintugy főfontosságu az is, hogy az evangelium a s zi v
h e z szóljon. A keresztény vallást ugy kell prédikálni, hogy az ér
zebneket megillesse, ébreszszen töredelmes bünbánatot és félelmet, 
tiszteletet és szeretetet, hálát és reményt. Némely prédikátorok, 
látva a veszélyes eredményeket, melyeket az érzelmek és szenvedé-
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lyek heves és lózárólagos felizgatása előidézett, egészen ellenkező 

hibába estek, olyanba, amely mííködéseiket s majdnem egész 
életöket. gyümölcstelenné tette. Az embereket cSllpa értelmi lé
lIyelmek tekintett.ék; elfeledték, hogy a mi természetünknek éppen 
oly lényeges része az érzés is, mint a gondolkozás; hogy a tevé
kenységre rugó k ell; hogy alélek épsége az ész és érzelem egye
sülésében áll, és hogy erkölcsi érzés nélkül az erkölcsi törekyés
Hek nincs er~je. Kitünőleg prédikáltak, annyira, hogya · hallgató 
igaznak ismerte tanitásukat. De a hidegen nyujtott és hidegen el
fogadott igazságot éppen oly hamar elfeledték, mint a hogy hal-, 
Jott.ák ; az akaratban semmi elhatározást nem ébresztett; a szo-
kás és szenyedély ellen semmi ellentállást nem támasztott; tán 
még csak egyetlen perczig tartó önjayulási szándék sem csillám-
lott át a lell'eJl. Hogy a prédikálás sikei"es legyen, annak éppen . 
oly különfélének kell lenni, mint ti mi természetünk. .A. nap, mi-
dőn melegit, ugyanazon időben világit is. 1';s ha a yallásos igazsá-
got n·em intézzük egyszerre az észhez és érzelem hez ; ba az nem 
hevjt, mialatt vezérel, altlmrlliábayaló pompa; meddőn hagyja a 
szivet és semmi istenes gyümölcsöt nem terem. Prédiká.lja tehát a 
keresztény lelkipásztor az eyangeliumot egész buzgósággal, érzés-
sel, tárgyától felmelegedett szivvel, ne gondoljon magára, ne ke-
ressen tapsot, hanem törekedjék csak az emberiség boldogságára, 
szives részyéttel gondoskodjék népéről, ápoljl\ mindig éber lélek-
kel az örökkévalóság magasztos gondolatát, legyen mélyen áthatva 
az emberi lélek becse által, ama dicsőség és boldogság által, a hOva azt 
emelni lebet, és ama nyomor és romlás által, melybe azt a vallástalan-
ság és vétek sülyeszti. N e azért prédikáljon, hogy mnlattass'on, hanem 
azért, hogy me&'''Jözzőn és felébreszszen ; nem azért, hOgy pillanatnyi 
érdeket gerjeszszen, hanem hogy mély és maradandó csodálkozást tá
maszszon; nem azért, hogy halÍgatói a prédikátotról gondolkozzanák, 
hanem azért, hogy önmagukat, saját lelld állapotukat és jövő éle" 
töket vegyék fontolóra. Munkáljon ő ugy, hogy mesterkéletlen J11e, 
legséggeY rajzolja le előttök az erény boldogságát.; lIdja elő a val-
lást a le!,'Vonzóbb alalwkban; hirdesse Istennék atyai NIIemét s 
Jézusnak a halálnál erősebb szeretetét; mutassa fel ·a JIleIÍQy~i 
élet tisztaságát és boldogságát; jelentse k.c .a lélek\leka'lnak nagy-
ságát; müködjék meggyőződés. serkenté&,az emberi tel'lllészé.t leg" 
jobb érzelmeihez való beszéd által, s olY szivből b·eszélve,mely·J!, 
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l!íIlJiii,~at!"!li;ág~"ó! Illeg van győződve. Működjék !!gy, h9gy e IllÓd9k 
lÍitai ,',.gltdjl\ és illesse még hallgatóit; vonja közelebb őket Isten
hez 11« kötelességeikhez ; ébresz szen bennök hálát és szeretetet, 
m.%'lIl\Zto$. r~méllyt és nemes vágyat a legmagasb erkölcsi jóság 
iránt. Azonban miil>ödjék komoly intés ,Iltal is, valo,mint azáltal, 
hogf tí>lÚtsa meg az embereket felelősségeikre ; tálja a biinösök 
eléhevétlíeik sulyos voltát; mutassa meg nekik tI romlást és köz
vetlen nyomort, a melyet az erkölcsi rosz a lélekben előidéz; mu
tasson rá a közelgő halálra, és a jövő életben való visszafizetésre. 
Miíltödjék ugy, hogy ez eszközökkel érje el a7,ok lelkiismeretét, II 

kiket magasabb rendü indokok nem ébreszthetnek feL IUaszsza fel 
az álomból azokat, a kik a világhoz ragaszlwdnak; sznkitson s7,ét 
Il'liJldjln hamis reményt, s üdvös félelem által hirja rá a vétkest, 
hogy téljen Istenhez, s uj kOlllolysággal keresse a7, erényt, dicső-

séget és örök életet. ' 

• Jegyzés 

az elöbbeni beszéd első feléhez. 

Azt a hibát, II melylyel a "Iüisztus hirdetése" tárgyu beszé
,lemben szembeszállottam , n,.gy mértékben arra II nézetem szerint 
hibás magyarázatra lehet viszszavinni , a hogy II korinthusiakho7, 
irt első levél két első fejezetét magyarázzák. Pál azt mondja e fe
j~zetekben; bogy Ő "nem végzett m,.gáball egyebet valamit tudni il 
korinthusQeliek közt , banem It Jézus Krisztust; azt pedig, a ki 
megfeszittetett". s még egyszer ismét a "megfeszitett Krisztusról 
való prédikálásról " beszél. Ennélfogva sokan ugy véleke,lnek, hogy 
itt az apostol egy különös pontot választott ki, II melyre a prédi
kálásnak főleg irányozva kell lenni; s az ő tekilltélyéllél fogva el
itélIletünk minden oly beszédet , ti mely nem foglalkor,ik közvetlen 
Krisztus személyével, különösen pedig az ő kereszten való szenve
déseiveL De én azt Iliszem , hogy ha mi egy kis figyelmet fordi
tunk az apostol és a korinthusbeliek körülményeire , látni fogj!!k, 
miszerint Pál átalá.ban a Jézu s vallá s ára czéloz l mint a 
keresztény prédikálá s tárgyára, nem pedig annal{ igen 
korlátolt részére. 

Göröghonnak Korinthus legnagyobb kereskedő városa lévén, 
abban részint zsidók, részint pedig görögök laktak. Ezek a z s i
(lók, a mint Pál mondja, "jelt kivántak", éppen ugy, mint a 

, 
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hogy' n. Kriszt.us idejében u<!.hri jell" kiválltak il I~l-l'izeusok j a.z -az
1 

nekik oly Messüís kell ett., a kit hitható t~ghül való l eszáH;t~, vagy 
valamely tiilldökl i) i~f.,rj tiilll.!lII é-ny, vagy Yl11alll i kii lsö fenség jelöljön 
ki nekik. a me]." zltloga legyen annak. 110gy Ö a római jármat ösz
~zetü l'i t'8 .:rudeát világul'alollll'a emeli. Nekik egy d i c s ü és vil á
gi iliessi,;, kellett.. Másfelől" g ör ögök , II kik szemlélődő 

nép voltak\ b fi l e s e s é g e t, vagyis phHosophiai l~e ndszert ldvántak, 
és seUlmi egyebet nelll hallgattak béketiiréssel , azokon a szőrszál

hnsognul tudós \· it"~tkozásokoll és mestel'kélt beszédeken Idvül , a 
lllely~kkel öket nwk lII ulnttat.ták, n Idk kérkedtek bölcseségökkel. 
Ilyen állapotban Yillt KOl'illth. mi<lijn Pál oda ment, Ha. ő magával 
cgy diadalmas Mr,ssilt;.;l'ól , Yagy éleschuii llhilosophnsról való tu , 
d6sititst viszen, ald{fH' a. 'Iegfo rróhb érdeklwl fogadták volna, Dc a 
uáz1Íreti .Jéz us ('.gyf:izerii yalhí sáról fielllü sem ldv~llt ha.llani , a ' ki 
ldildcw:-::ét nem az cíkescnsl.óhlR finomságaivnl hil.ouyitőtta. he, ·ha
nem a.z Ist.ennel< erejét. ttl1lu~itó csodákt\i.ll , 1; cl ki végre a gyah\'
z<1tos 1H'reS7.ten halt meg. A7.011 hall Pál ft zRidókknl és gŐl'őgökkel 
szemben elhatftroztn. lIlag,íban , hog)' seullnit se tllfl eg)' földi Mes
, ;,isróL ,"lll a pllilosophia régibb vagy ujabh rendszeréről; hanem 
C~UI)(tLl ,1'6ztls l(risz tll ~ t i~lHe rí és prédikálja l ~ oly Yilágosságban 
1I1ut.atja, fel, " nwlyt.iil Jll incJ II judaizmus , mincl a pbilosophia egye ' 
fonn:í.n viszszaborzad , mint, olyantól , fi ki t azért feszite!.tek kereszt
re, mert a.z embereket n· t évelyg~stö l , büntöl és kárhozattól llleg
szabaditotta.. M,ís szavilkl;al, ö elhatározta ,Tézu;:nak vallását bil'
fletui, a maga egyszerüségében, a liélkül, hogy mlllak legbotr<ínkoz~ 

tatóbb vou.ísát, szerzőjénck I'cresztj ét, sZ<Ípitené, és a néll'iil, hogy 
~mllek tanai tel'jeszttisöre a.lütr Mózestől 1 ak~il' ndamelyik pogány 
philosophust.61 valamit kölc,önzött volna. Ez az, n lilit Pál e fejeze" 
tekhen t.anit" 

Nehogy e fejezetek olvasásánál azt képzeljük , bog)' Koi'inth 
keresztény város volt; hogy c keresztények közt vélemény-külonb- . 
ség támadt a keresztény prédikálás tulajdonképpi czéJjá,'" nézve; 
és hogy Pálnak az volt II czélja, miszerint kijelöljc az! a tárgyat, 
mely körül a lelkipásztoroknak főleg és kiiál'ólag forogniok kell. 
Én attól tartok, hogy sokan ily benyomás ,Uat!, olvassák a szent- , 
irásna.k (-~zt a. részét ; ele 07, átalában t.éves, Ott semmi íly'nemti 
vita rienl létezett, és Pálnak esze (igá.ban sem volt, hogy az ev~n

gelium egyik részének elsőséget adjou a másik felett, hanem ·arra 
törekedett, hogy az egész ev angeliumot, .Téz us Kri s ztus-
nak egé s z vallásá t f e lmuta ssa , még kÜlö.nbö-ztetve 
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mind a JlIdaizmustól , mind a pogány philosophiától. 
A korinthnsi kerésztélJY.eket fenyegető veszély megkívánta , hogy ő 
mindim erejét arra forditsa, miszerint azoknak hűségét a Jézus 
egyszerü evangeli 11m ához biztositsa. Miután a korinthusi kereszté

. nyek a zsidó vagy pogány vallásban növekedtek, zsidók és pogá
nyok közt éltek, s folytonosan azt hallották egyfelől, hogya Mes
siM <;Iiadalmas fejedel em lesz, és hogy a Mózes törvényeinek való 
engedelmesség nélkül senki sem részesül az ő áldásaiban; másfelől 
pedig szüntelen e vagy ama philosol'hllSnak dicséretét és az evan
gelium folytonos gyalázását hallották, azért, mert annak tanai és 
irály~ legkevésbbé sem hasonlitottak azok legünnepeJtebh bölcsei
nek ékesszólásúhoz és finom miveltségéhez: ennélfogva ily körülmé
nyek köd erősen ki voltak téve annak akiséltetnek , hogy azono
sitsák az evangeliumot a köztük uralkol\ó vallásokkal, hogy azt ide
gen tanokkal vegyitsék öszsze, hogy szerzőjének alacsony sorsát 
mellözzék, ~s . hogy oly philosophiai rendszer alakjában tanitsák , a 
mély inkább finom okoskodáson alapul, mint I sten tekintélyén és 
csodákon. Hogy az apostol őket a veszélytől megmentse, a melyet 
mi ma. alig tudunk elképzelni, azt mondta nekik, hogy midőn Ő 

oda jött, nem jött ékesszólással "emberi bölcseségnek hitető be
szédivel" l), hanem a szellemnek és a csodatevő erőknek megmu
tatásával"; hogy ő sem agörögök, sem a zsidók igényeinek nem en
gedett; hogy ö a megfeszitett Messiást prédikálta, s nem más ta
nitót, vagy szabadítót; és hogy ő mindig azon volt, miszerint II J é
zus vallása a judaizmus vagy philosophia nélkül is elégséges arra, 
hogy az embereket az üdvösségre bölcsekké tegye. Azt is eszökbe 
hozta, hogy ámbár e prédikálás eJöttök esztelenségnek látszik, 
mindazáltal isteni erővel hirónak bizonyult he, és megszabaditotta 
öket amaz Istenről való tudatlanságtól , a melytől az emberi böl
cseség nem tudta őket megszahaditani. Reménylem , hogy ezek a 

. megegyezések segiteni fógják a közönséges olvasót a kérdes al"tti 
fejezetek megértésében. 

Midőil az új testamentumot, különösen pedig a leveleket ol
vassuk, gyakran hajlandók vagyank elfeledni azt, bogy az evange
lium új vallás, és hogy az apostolok arra voltak hivatva, miszerint 
olyanoknak prédikálják Jézust, a kik ezelőtt soha sem használták 
az 6 nevét, s kíket előitéleteik és szenvedélyeik igen is arra ve
zettek, hogy az ő igényeit megvessék. Ily l<örülmények közt ar. 

~ l. Kor. 2, 4. 
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apostoloknak éppen a7. alltpvetésen kellett kezdeni munkájoka.t, s 
bebizouyitani a hitdlcn világ elött. hogy ,T ézus volt a Messiás, 
va"vis ~z. a J;it Isten azért küJdött , hogy az emberiséget ok-o . . 
l.assa és megszabaditsa. ID r. t gyakran "Krisztus prédikálásának" 
nevezik, kiilöllösen a Cselekedetek köny\'(\hen. 1lidőII nr. apostolok 
vajakit áttéritettek, ezzel nem végződött be munkájok. Az áttértek 
át kiválltlIk hozni lllaguldml az egyJu\zba régebbi vallásuk egy ré
szét ; sőt. némely zsidük azon voltak, hogy a Mózes iránti engedel
messég lényeges az üdvösségre. Az apostolok hauirozottan szembe· 
szállottak e tévelyel,kel , !; miutáu eléb h Jézusnak messiásságát 
megállapitották, azután arra törekedtek , hogy megállapitsák az ö 
vallásának elégséges és tökéletes voltát, és hogy megmutassák, mi· 
szerint a benne való hit, vagy nr. evangeliumnak elfogadása ·mind· . 
az, a mit. ar. üdl'össég kiváu. E z t is - néha. a .Krisztns prédi
kálásának" nevezik - Ma. már nagyrészint el vannak háritva 
ezek a nellézségck, melyek ar. apostoloknak anYllyi 'gondot és fá· 
radságot. okoztak. A keresztény lelkipásztorok ma már nem igen 
va.nnak arra. hivatva , hogy " hitetlenekkel szemben prédikálják 
Krisztust : arra f{lyátalában nincsenek , llOgy oly erőtelen áttértek· 
kel szálljanak szembe ., a kik a. judaizmu~t. és pogány phílosophiát 
he akal1lák kebelezIli a keresztény vallásba. Ma szilárdul meg van 
vetve az a nagy a.lap, melyre az apostolok anynyi erőt forditottak. 
A mi hallgatóillk áu,hiban elismerik Jézust messiásnak , kit Isten 
azért küldött, hogy It világnak világossága legyeit , és a ki "képes 
megszabaditani mindazokat, a kik általa Istenhez jőnek " . Mi teMt 
ritkán vagyunk t1rra bivatva. . hogy az' imént tlIrgyalt értelemben 
prédIkáljuk Kris"tust, és a Illi pl'édikálásunknak természetes.en W
lönböznie kell bizonyos mértékben az apostolokétól. Van azonban 
egy más értelemben való prédikálása Krisztusnak , a mely benne 
foglaltatik a két előhbiben , It hol "keresztény prédikátorok mil· 
ködése teljesen megegyezik nz apostolokéva!. Miként ők, ugy ne· 
künk is azok előtt, kik a Jézust uroknak elismerik, - fel kell fej
tenünk és előadnunk - mindazokat az 'igazságokat , indokokat és 
parancsokat, a melyeket ő azért hagyott hátra, hogy az embereket 
a tökéletesség fensőbb fokára vezesse és serkentSe , s a. boldog 
halhatatlanságra elökészitse . 

• 
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