
Az egyéniség és a személyiség az Ujtestamen 
tumban. 

Midőn igy az érzéki ember és a belső ember mögött, (a 
mely utóbbival a vovg rokonszenvezik) — megtaláltuk a szívben 
az ember Énjét: ellenkezésbe jutottunk azokkal, a kik az ember 
Énjét Pál apostolnál a πνεύμα-ban keresik. Álláspontunkat jelez-
tük ugyan e nézettel szemben: mégis tekintettel a 71 νεύμα 
fogalmának nagy jelentőségére Pál apostol rendszerében s arra, 
hogy az egyéniség és személyiség mibenlétének kérdésére a 
πνενμα tannak közelebbi ismerete nélkül nem felelhetünk — be-
hatóbban foglalkozunk e tannal. 

A kérdés kulcsát Pál apostol világnézetének központi tapasz-
talati tényében keressük: megtérése tényében. — Krisztus meg-
jelent Pál apostol lelkében, bensejében (έ>· ηιοί Gal. 1,16) és 
pedig mint tényleg feltámadott, a kit látni lehet, de csak a benső 
szemmel, a πνενμα-nak megfelelő δόξα alakjában. Kísérői az 
Actorum szerint nem láttak semmit. Igen természetesen, mivel a 
psychikus ember a szellemit nem képes felfogni (I. C. 2 4 . J 5 stb.); 
sőt még a νο~ς is szemben a nvevua megnyilatkozásával termé-
ketlen, meddő, mit sem produkál (I. C. 14, í4). Csak is a szellem 
fogja fel a szellemit; csakis az Istentől származó szellem ismerhet 
fel szellemieket, csak ez kutathatja még az Istennek mélységét is 
(I. C. 2,jo-ti); csak szellemiekkel Ítélhetünk szellemiek fölött 
(I. C. 2,1S). — A Pálnak megjelent Krisztus alakjában — köze-
lebb nézve azt, nem volt semmi ff^f-szerű. Nem is lehetett benne 
σάρί-szerű; mivel ez esetben hiába halt volna meg Jézus s igy 
nem lenne ő a Krisztus, a messiás. Jézus halálának éppen az a 
jelentősége, hogy az a σάρξ, a mely a bűnnek objectiv-egyetemes 
forrása s igy az isteni büntető haragnak a tárgya, Krisztus halá-
lában vette a bűn zsoldját, — megsemmisült. Isten haragja a 
ffofpí e halálával megszűnt, Isten kiengesztelődött. — Kiengeszte-
lődött nem Jézussal; hisz erre nem volt ok. Ő bünt nem követett 
el. Jézus Énje maga a πνενμα volt; közelebb a πνενμα αγιωσννης 
(R. 1,4). Ez érvényesült az ő földi életében σαρί'-jával szemben; 
ez nem engedte meg a σαρξ természetes elhatalmasodását s igy 
a bün elkövetését; ez tette mintegy lehetővé Istennek hatalmi 
tényét, Isten fiának a halálból való feltámadását (ez történt κατά 
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in ενιια άγκοσννης R. 1,4). A bünnélkülivel szemben nincs a <Γ«ρί-
nak s igy a halálnak sem hatalma. A σάρξ ezért is nem valódi 
természetes voltában és hatásában van meg Jézusban; ő csak fv 
όμοιώματι της σαρκός αμαρτίας R. 8 , 3 je lent meg. A άγιωσννη fel-
tételezi már a δικαίωμα-1; az már egy győzedelmes elvnek érvé-
nyesülése. — A Pál apostolnak megjelent Krisztus tehát nem a 
σάρξ, hanem csakis a πνενμα-nak és pedig közelebb a πνεύμα 
ξωοποιονν-ηαί testében, csakis <$ó£«-ban jelenhetett meg. 

Hogy Pál apostolnak Krisztus tényleg a δόξα alakjában, a 
szellemnek testében jelent meg: ezt Krisztus praeexistens állapo-
tának Pál apostoli képe is mutatja. A postexistentiának gyökerei 
praeexistentiában rejlenek. A praeexistens Krisztus-alak tekintetében 
is Istennel egyenlő volt: tehát a δόξα alakjában létezett («> μορφή 
θεον υπάρχων Phil. 2,6); földre jutásával csakis alaki elváltozás 
történt, s igy a nvtlμα, a substantia megmaradt. Nem valóságos 
emberi alak volt ez; mert ez esetben ennek substantiája σάρξ lett 
volna. Krisztus csak εν όμοιώματι ανθρώπων jelent meg. csakis 
σχίϊ,ίία-ja volt ώς άνθρωπος (Phil. 2,7). Földi alakja tehát a meg-
aláztatásnak volt alakja. Nem mint Úr lépett fel, hanem mint 
szolga jelent meg (Phil. 2,7) vagy, a mint ezt a Korinthusiakhoz 
intézett levelében mondja: gazdagságáról lemondott, szegénynyé lett, 
midőn a földre jött (II. C. 8,9). Ez a szolgai, ez a szegény szerep 
azonban csakis külső volt. Bensőleg ő volt a κύριος, a hatalmas, 
éltető szellem, (πνεύμα ξωοποιονν). Az az igazi gazdag, ki másokat, 
az egész világot meggazdagitá (II. C. 8, 9). S váljon mi mozgatta 
ezt az éltető, másokat gazdagitó πνεύμα-1 ? mi ennek lelke, ereje 
s igy lényege?! . . . . a szeretet! A χάρις nyilvánult meg Krisztus 
e tényében. Χάρις hozta le a földre, χάρις gazdagitá a föld sze-
gényeit és pedig azzal a gazdagsággal,^ a melyet Krisztus birt 
mielőtt a földre jött. Az emberben is Úr legyen a πνεύμα, moz-
gassa őt a χάρις, hogy végre ő is részt vegyen a πνεύμα alakjában, 
a <W£«-ban. 

Ez alapról értjük meg Pál apostol soteriologiáját és abban 
a szellemnek jelentőségét. Isten szelleme, Krisztus, a szent szellem, 
valamint Istennek szeretete anthropologiai szempontból magával 
a szellemmel egybeesnek, mind csakis synonimák, a melyek 
külömböző szempontból egyet jeleznek. A kit Isten szelleme 
mozgat — Istennek gyermeke R. 8, , 4 vagyis abban honol a 
fiúságnak a szelleme; a kiben pedig e szellem honol: az nem 
ismeri a félelmet, hanem ellenkezőleg a fiúi vonzalom, a szeretet 
által meghatva Istent atyjának vallja R. 8, ,4.15. Ugyancsak Άββα 
ό πατήρ kiált fel a szeretet erejében az, kinek szivébe Isten az ő 
fiának szellemét küldte Gal. 4, β. A kik a πνεύμα άπαρχη-]Άί 
vették, azok a νιοθ-έσια, a szeretetnek állapotába jutottak R. 8,23. 
A πνευματικός a πραντης szellemében működik Gal. 6, t . Isten az 
ő szent szelleme által a szeretetet önti sziveinkbe R. 5lf>. A szent 
szellem egyrészt, másrészt a türelem és a szeretet: e kettő Krisz-
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tus követőjének igazi egy kincse. II. C 6, Ezért is a szent 
szellem az, ki igazán segít a szeretettel közbenjáró φρόνημα-jávai 
és kimondhatlan sóhajaival. R. 8,2fi.27. Ezért kívánja Pál a 
Romaiaknak, hogy küzdő imájuk ereje Krisztus Urunknak és a 
szellemnek szeretete legyen. R. 15,30; s viszont ezért veszi 
örömmel Epaphras hirét, hogy a Coíossabeli híveknél meg van 
az αγάπη εν πνεύματι Col. 1,8. Ez a szellem azonos Krisztussal. 
6 δε κύριος τό πνενμά ίστι. II. C. 3,17 . Α ki Krisztusé, az birja 
szellemét. R. 8,y; a ki ő hozzá tartozik: vele egy szellemben van. 
I. C. 6, ,7. — Krisztus, szellem, Isten szeretete egy és ugyanazt 
csaki-s külömböző vonatkozásaiban tünteti fel. — Ε kifejezések 
synonim voltát különösen az I. C. levél 12. és 13. fejezete meg-
hatóan magyarázza; — midőn a keresztyén életet charismái, 
ezeken alapuló külömböző hivatásai s mind ebben érvényesülő erői 
szerint mutatja be. — Külömbözők a charismák: egyik a böl-
csesség, másik a gazdag ismeret igéit hirdeti; egyik a hit vallá-
sában erős, másik mások gyógyításában; egyik hatalmasan alkot 
a jelenben, másik a jövőbe tekint s e magaslatról felismeri az 
egymással küzdő szellemi hatalmakat; egyik megelégszik azzal, 
hogy szive teljességét kimondhatlan sóhajokban Isten előtt fel-
tárja, a másik az emberi sziv e teljességét, az isteni kegyelemnek 
az emberi szivben való érvényesülését embertársai előtt is magya-
rázva feltárja. Ε külömböző charismak forrása azonban egy: 
το αντη πνεύμα I. C. 1 2 , 4 . , , . 8 _ 1 1 . — Külömbözők a charismáknak 
külömbözőségén alapuló hivatások is, úgy mint külömbözők a 
testnek tagjai. Vannak a közösségben apostolok, propheták, taní-
tók, suggeralók, gyógyítók, segédek, igazgatók, elragadtatásban 
imádkozók: mind azonban egy testnek, Krisztus testének tagja, 
δ αυτός κι'ριος-ηak szolgája. I. C. 12,5. és 12-3o· Külömböző erők 
érvényesülnek épp úgy a charismákban, mint a hivatásokban: 
de mind ezekben az erőkben a mozgató csak egy: δ αυτός ΰεός, 
ö ενεργών τα πάντα εν näaiv. I. C. 12,6 . Megnyilatkozik pedig épp 
úgy a charismákban, mint a hivatásokban, valamint végre az 
erőkben is a πνεύμα, mely mindegyiknek javát épiti, tehát a 
szeretetnek szelleme I. C. 12,7; ama szereteté, a melynek elragadó 
hymnusát zengi Pál apostol a szorosan ide tartozó 13. fejezetben. 
— Ebben a szeretetben van a charismák charismája, a melyre 
kell, hogy mindenki törekedjék (I. C. 12,30). Még csak is e 
charisma birtokának alapján nyernek a többi charismák értéket 
(I. C. 13,,_3); s akkor, midőn a végességgel adott, csak a rész 
szerintieken nyugvó hivatások mind megszűnnek, s midőn beáll 
a teljesség ideje, midőn nem mások által közvetítve, hanem köz-
vetlenül kiki maga áll szemben hite, reménye, törekvése tárgyá-
val: akkor is ott van a szeretet. I. C. 13, 8_ l 2 ; s végre akkor, 
midőn a mindeneket mindenekben a középülésre működő isteni 
szellem ereje nyilvánvalóvá válik (12, G.7.) s a teljesség idejében 
az erők mind összpontosulnak a hitnek, a reménynek és a szere-
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tetnek erejében: akkor is a szeretet ereje nagyobb a hit és 
remény erejénél 13 , l 3 ; mivel a szeretetben benne van a hit és 
a remény is (ή αγάπη . . . .πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει 13, 6) S 
Isten is a mindenekben mindent művelő erő, illetőleg szellem, a 
szeretetnek szelleme, mely mindeneket προς το συμφέρον (12, G.7) 
művel. — Pál apostol, midőn a keresztyén szellem összes ható 
és áldó erejét a korinthusi híveknek kívánja, egészen a mondot-
taknak megfelelően mindnyájuknak kívánja την χάριν τον κυρίου 
Ιησον Χρίστου και την άγάπην τον 'jeov και την κοινονίαν τον άγιου 
πνεύματος. II. C. 13,13. — S az Ephesusbeli híveket, midőn a 
békesség kötelékében a szellem egysége utáni törekvésre inti: — 
ennek alapját az egy testben, egy szellemben, az egy Úrban, az 
egy hitben, az egy keresztelésben, az egy Istenben keresi, ki 
mindnyájunk atyja, ki mindenki fölött, mindenkin át és minden-
kiben működik Eph. 4,3.4. S midőn végre Pál apostol azt akarja 
kiemelni, hogy az álapostolok tőle, az ő hirdetésétől lényegileg 
külömböznek: a kritériumot abban látja, hogy más az ő Krisztu-
sok, más az ő szellemük, más náluk az Istennek örömhíre, mely 
az evangeliomban nyert testet II. G. 11,4. 

A Pál apostoli πνενμα ezek szerint Krisztusnak, Istennek a 
πνεύμα-ja illetőleg e szent szellemben ténykedő szeretetnek 
szelleme. — 

S, hogy tényleg ez: bizonyítja azt a Pál apostoli hívőnek 
lelke, Énje is. — A kiben Istennek szelleme van, az nem átkoz-
hatja Jézust; s csak is az, a kiben a szent szellem van, az mond-
hatja Jézust Urának I. C. 12,3. Járjanak a hivők ne κατά σάρκα, 
hanem κατά πνεύμα. R. 8 , 4 ; hisz ők nem is lehetnek εν σάρκι, 
hanem csak is a szellemben, ha bennük ugyancsak Isten szelleme 
lakozik R. 8,9 . Ε szellemben buzogjanak R. 1 2 , n . e szellem 
erejében bővelkedjenek R. 15, ) 3 . A hivő ezért is a szellem ere-
jében küzd a σάρξ ellen s viszont a σάρξ a szellem ellen. Gal. 
5, ] 7 . , a mint üldözte volt ο κατά σάρκα γεννήσεις τον κατά πνεύμα 
Gal. 4,29 . S ez természetes is, mivel a σα'ρ^-nak és πνενμα-ΏΆ^ 
természete, eredete, életműködésének a törvénye, valamint végre 
célja is egymással egészen ellenkezik. A σάρξ földi, míg a széllem 
mennyei eredetű. Nem a világ, hanem az Isten a hivők szelle-
mének adója I. C. 2,1 2 . 1. Thess. 4,8. Ő adja lelkünkbe a szellem-
nek zsengéjét, R. 8,18 a szellemnek άρραβώj—ját II. C. 1,22 . 5,5. 
Más a ff«pf-nak életnyilvánulata, más a szellemé. Mig amaz szük-
ségszerűleg létesíti az objectiv bűnt és a νόμος közbejöttével fel-
keltett επιθυμία utján tudatossá teszi azt, úgy hogy az ember 
subjective is bűnössé válik: addig a szellem, mivel a szellemmel 
Krisztus él mi bennünk — mi is a σάρ^-ot s igy fokozatosan a 
bűnt is megsemmisítjük s ezzel szemben megteremjük a szellem-
nek gyümölcseit. A kik Krisztuséi, felfeszítik a <τ«ρ£-οί επι&νμία-
ival együtt, Gal. 5,2 4 . felszabadulnak a νόμος hatalma alól. Gal. 
5,18 . bejutnak a kegyelmen alapuló fiúságnak (αοΰεσία) állapo-
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tába. R. 6,3 stb. 8 , , , stb. Gal. 4,5 stb. II. C. 3,G.J7. — Azért is 
ellentétesek a ηάρξ és a πνεύμα életnyilvánulatai, művei, gyümöl-
csei. A οάρξ álláspontján álló mindenben csak az érzéki rugókat, 
a kellemesnek és a hasznosnak rugóit követi s igy mindenben, 
még önmaga testében is csak eszközt lát. Az élvezet szempontja 
alá helyezi saját testét, eszét is. Önfertőzésével szennyezi be 
amazt (άκα&αρσία) s tivornyázásával, részegeskedésével alázza le 
emezt (uf&at, κώμοι). Embertársában is csak eszközt lát, a sze-
mélyiség önértékének és a személyi viszonyok szentségének tudata 
nincs meg nála. Mind ezen túlteszi magát a paráznaság és buja-
ság élvezetében (πορνεία, ασέλγεια). Sőt még az ember előtt leg-
szentebbet is, még az Istenséget is lerántja magasságából, ember 
alattivá teszi (έιδωλολατρεία) s az ember önző céljainak szol-
gálatába bűvölő eszközként (φαρμακεία) helyezi. — Igen termé-
szetes, hogy a σάρξ hatalma alatt álló ember önzésében minden-
kiben, a ki eszköznek nem használtatja fel magát, ellenséget lát 
(ι'χ&ραι) s ezért is általában az indulat (ΰνμοΐ) hangulata jellemzi 
őt önálló, vagyonos, avagy sajátos véleménnyel biró embertársá-
val szemben. — Ha látja azt, hogy van vagyona, birtoka, az 
irigység és a »stréberség« (φϋονας, έριΰεία) indulatai bántják; ha 
pedig látja azt, hogy van önálló véleménye, civakodik vele (ί'ρις), 
tőle elkülömbözik (διχοστασία) elszakad tőle (όιρέσις)·, sőt önző, 
kapzsi és önfejű indulata által ez önállónak meggyilkolására is 
ragadtatja el magát (φόνος). L. Gal. 5 , 1 9 - 2 1 · 1 ) -

Ezzel egészen ellentétesek a πνενμα-nak gyümölcsei. Nem 
cselekedeteinek, hanem gyümölcseinek mondja a ιινενμα érvénye-
sülését Pál apostol; és pedig azért, mivel κατά τών τοιούτων ουκ 
έστι νόμος Gal. 5,23· Nem külső indításra, parancsolatra állanak 
elő ez úgynevezett erények, hanem tényleg kinőnek magából a 
πνεϋμα-bó 1, a πνενμα-\Άΐ megtelt Énnek talajából. Az ily egyén 
mindent sajátossága szerint értékel. A testnek is van értéke. Az 
élet és a nem fenntartására irányló ösztönök kielégítendők: de 
természetes módon és pedig úgy, hogy azok el nem hatalmas-
kodnak, az emberi méltóságot nem érintik, az embernek uralko-
dása alá kerülnek (εγκράτεια). Minden más emberben az ily egyén 
öncélt lát, mely sajátosságában jogosult s melyet nem ellenség-
ként gyűlölni, hanem barátként szeretni kell (άγάηη)'1·). Istenben 

' ) A αάηξ cselekedeteit a Gal. 5, alapján csoportosítottam, nem-
csak mivel e cselekedetek a szövegnek stb.-je dacára is a ηάηξ cselekede-
teinek typusait magában foglalják, hanem azért is, mivel a második classicus 
hely R. l ) U - t t inkább a σάρΐ-nek perverzitásaival, azok részletezéseivel fog-
lalkozik, a melyeket a πύρξ szolgálatába álló vovs Isten haragjából elkövet. 
Az itt felsorolt bűnök külömben a Galatiai levélben felsoroltak alá könnyen 
helyezhetők. 

') Ezzel az alapviszonyt embertársainkhoz a σάρξ és a ηνινμα állás-
pontján Jézussal is teljesen egyezően jeleztük. Jézus szerint is az ő szellemét 
megelőző korban ellenségről és az ellenség gyülöléséről beszéltek: a« 6 szelle-
mében ellenben nem lehet erről szó. A szeretet érvényesül még azokkal 
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pedig, mint a mindenhatóban és a jóságosban feltétlenül meg-
bízik (πίστις). Az ily ember lelkülete ezért is nem izgatott (&νμος), 
hanem derült (χαρά) s embertársával szemben Isten erejében az 
άγαΰιóavvrj, a jóságosság önzetlen érzelmével telik meg1). Ezért is 
szívesen hallgatja meg a mást, hozzá alkalmazkodik (.τραντης), 
türelmét nem veszti el (μαχροΰνμία), és mindenképpen hasznára, 
épülésére kiván lenni (χρηστότης). — Csend áll be ekkor is; de 
nem a halál (φόνος) csendje, hanem a békességnek nyugodtsága 
(εΐζψη)*). 

A szellem gyümölcseinek ez általános keretébe beleillik 
mind az, a mit a külömböző charismákról, hivatásokról és isteni 
erőkről mondottunk. Ama természeti arravalóságok, a melyek a 
charismák és hivatások lényegét képezik, a szellem e gyümölcsei 
által válnak még csak keresztyéniekké s amaz isteni erők is, még 
csak a szeretet szolgálatában érvényesülnek igazán keresztyéni 
voltukban, a mint azt Pál apostol is — szólva a szellem erőiről — 
kiemeli (εχάστιυ όίόοται η φανέρωσις τον πνεύματος προς τό συμφέρον 
I. C. 12,7). 

Α mily ellentétes a σάρξ és a πνεύμα cselekedete, illetőleg 
gyümölcse: épp oly ellentétes ez életműködés végső célja is. A 
σάρξ a bűnök utján végre elvezet Isten haragja kíséretében a 
halálra, mint a végességnek és bűnnek zsoldjára; mig ellenben a 
ηνεΰμα a vallás erkölcsi élet természetének megfelelően meg-
nyugszik Istenben, a szeretetben (είρψη) s veszi ezzel az életet, 
a mely a ηνεΰμα érvényesülésével, külsőitésével, alakulásával 
megteremti, megtermi a &>£a-nak testét, a ηνενμάτικον σώμα-1. 

A σοίρξ-nak végső gondolatja (φρόνημα) halál: mig a szellemé 
élet és békesség R. 8,e. Legyünk óvatosak ezért is életünk mun-
kájában, mely a magvetésnek a munkája. A ki mint vet: úgy 
arat. A ki a saját σαρξ-jába hullatja magvető munkáját e σάρξ-
ból enyészetet arat; ki ellenben szellemébe vet, e szellemből 
ara t ja az örök életet Gal. 6,7.8. A szellem birtokosának az élete 
ezért is már itt e földön is folytonos átalakulás. Ha a külső 
ember felemésztődik is, a belső napról napra megujul II. C. 4,1 6 . 

szemben, kik minket gyűlölnek és üldöznek. — Ez az igaz isteni szellem, ki 
a napsugár és eső áldásaiban a jóka t és gonoszokat, az igazságtalanokat és 
igazakat egyformán részesíti. Mt. 6, 4 3 -« 8 . 

') Az άγα&ωσννη érzelme mélyebb értelmet nyer, ha az evangeliomnak 
ΰγαϋός jelentését állítjuk szemünk elé. Jézus az ιίγαϋός megszólítását (L. 
Mc. 10, j, és Lc. 18,1β) nem fogadja el; egyedül Isten uyaöós (Mt. 19, t í 
Mc. 10,18. Lc, 18,1β). Ε kijelentést követő történet adja meg a feleletet a m a 
kérdésre, hogy mi jót (il άχα&ύν Mt. 19, f í ) tegyen az ember üdvössége érde-
kében. Ne csak a törvényt teljesítse betűje szerint, hanem tisztuljon meg tel-
jesen minden kapzsi, önző gondolattól, ne magát és a magáét nézze, hanem 
embertársát és a másét. Még az a jó i f jú , kit Jézus megszeretett (Mc. 10, a i ) 
sem volt képes a jóságosság érzelmének e magaslatára félemelke dni. 

*) L. ez erény csoportosítására — a bűnöknek megfelelő csoportosítását 
ugyancsak Gal. 5, „ . „ , 
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Eph. 4,22· -Az a lepel, a mely még Mózes arcát elfödte a szellem 
birtokával lehull; s most szemtől szembe látva Krisztus Urunknak 
szellem alakját, t)o'£ci-ját mi is átalakulunk Krisztusnak, mint a 
szellemnek erejében do^a-ról όόξα-τα II. C. 3, J 0_1 8 . Ez az álla-
pot lesz még csak az igaz szabadságnak állapotja. A test nem 
lesz ekkor akadály, hanem kész organuma a most már szabadon 
ténykedő szellemnek (a κύριος τό πνεύμα εστίν ου όε το πνεύμα 
κιρίον, ελευθερία. II. C. 3 , π ) . — Közelben várja Pál apostol ez 
időt. A πνεύμα birtokosai, ha elhaltak, πνευματικόν σώμα-ban fel-
fognak támadni; az élők ellenben átalakulni. Nem más teste, 
hanem kinek kinek wít-jtia-ján alapuló sajátos teste lesz e όόξα 
teste; mely épp úgy, mint a πνεύμα el nem múl, soha el nem 
enyészik (I. C. 15. fejezet). 

Teljesen más törvény alatt áll a σαρί-nak, mint a πνεϋμα-
nak az élete. Az elsőnek t. i. a bűnnek és a halálnak törvényé-
től megváltott minket a νόμος πνεύματος της ζοή,ς εν Ιηαον R. 8, •.>.. 
Α ζ eddigi materialismusnak már most nincs értelme. Nincs ér-
telme még a törvényeknek sem. A kit a szellem vezet — nincs 
az a törvény alatt Gal. 5,18. Elavult a γράμμα, a szellem élete 
az u j élet R. 7,6. Nem az evés és az ivás rendeletei, hanem a 
szent szellemben birt όικαιοσίνη, ειρήνη és χάρα érzelmei biztosít-
ják Isten országát R. 14,17. S nem külső jel, nem a külső körül-
metélkedés jele biztosítják ez országhoz való tartozást. Nem az a 
zsidó, ki külsőleg az; nem az a körülmetélkedés, mely a testen 
nyilvánvaló; hanem az az igaz zsidó, ki bensőieg az, s az az 
igaz körülmetélkedés, mely a személyi élet központjában, az igaz 
Énben, a szívben megy véghez és pedig nem a betű, hanem a 
szellem erejében, s melyet nem ember, hanem Isten dicsér 
R· 2,28.29. — Mi vagyunk a körülmetéltek, kiket Isten szelleme 
vezet a szolgálatban, kik mitsem adnak a σάρ^-ra, a világ-
nak szavára, de igenis mindent a Krisztus Jézusnak dicséretére 
Phil. 3,3. 

Ha szivünk e szellemmel telik meg: úgy mi Isten épületévé 
épülünk fel a szellemben azon alapon, a melyet az apostolok és 
a próféták vetettek meg, s melynek szögletköve Krisztus Eph. 
2,20-22· Istennek vagyunk temploma, a melyben Istennek szelleme 
lakozik I. C. 3 , ] 6 ; testünk (σώμα) a mi bennünk létező szent 
szellemnek temploma, azon szellemé, a mely nem tőlünk, hanem 
Istentől származik I. G. 6,19. s a mely szellemmel eltelve 
szivünk érzelme megnyilatkozik zsoltárokban, hymnusokban, 
szellemi énekekben és dicsőítő zsolozsmákban, hálát mondva 
Jézus Krisztus nevében Istennek, a mi atyánknak Eph. 5,18_2o· 
Col. 3,16. — Ε szellem szolgálata igy válik (fóía-nkká II. C. 
3,8, mi pedig megszentelve a szent szellemben leszünk Istennek 
kedves áldozatai R. 15, , 6 . 

A mi bennünk megnyilatkozó szellem ugyanaz, a mely 
Jézus Krisztus Énjét képezte: ugyanaz az eredete, ugyanaz lénye-
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gileg a megnyilatkozási formája, ugyanez a végső célja. — Isten-
ben van e szellem eredete. Célja a όόξα. — Csak is működési 
formájára kell még néhány szóval vissza térni. Krisztusnál az ő 
Énjét alkotó szellem a Római levél szerint a ηνενμα αγιωσννης 
R. 1 , I g e n fontosnak és jelentősnek tartom ezt. — Krisztus 
midőn a földre jő már nem és még nem a Ίτνεϋμα absolute. Az 
ő ηνεϋμα-ja, az δ Énje nem tisztán jelent meg, hanem a σάρξ-ban, 
de ebben sem tisztán, hanem csak έν ύμοιώματι της σαρκός 
αμαρτίας R. 8,3 . Ha ugyanis Krisztus tényleg a teljes emberi 
fftt'el-ban jelent volna meg: úgy kikérülhetlen lett volna reá 
nézve is a bűn s e szerint a bűnsúly, a mely καιάκριμα-t, 
δικαίωμα-1 kivánt; kivánta volna azt, hogy ez alapon ő maga is 
e bűnéért meghalljon, πνεΐμα-ja ez esetben első sorban πνείμα 
δικαιοσύνης és még csak azután lett volna ηνενμα άγιωσννης. — 
Krisztus halála ez esetben csak is subjectiv jelentőséggel birna 
— nélkülözve üdvtörténeti jelentőségét. Igy azonban, — mint 
hogy az a σάρξ nem az a teljes emberi, a mellyel feltétlenül jár 
a bűn elkövetése, hanem olyan, a mely fölött kezdettől fogva 
uralkodik a ηνενμα, s mely mint ilyen, kezdettől fogva a άγιωσννη, 
a megszentesülés hatása alatt áll. — Krisztus nem követett el 
bűnt s néki mint ilyennek nem is kellett volna meghalnia. Mégis 
meghalt. Halálának — a mint azt a feltámadás mutatja, nincs 
subjectiv jelentősége. Isten tett Krisztusnak dicsőségben való fel-
támasztásában bizonyságot (I. C. 15.) mellette. Így tehát Krisztus 
halálának nem Isten és Jézus, hanem kizárólag az ember és Isten 
közti viszonyára nézve van jelentősége. Az embernek σαρκικός 
természete, mely a bűn utján kiérdemli a halálitéletet (κατάκριμα), 
most Krisztus σαρί-jában elvette méltó büntetését R. 8,3 . II. C. 
5 , 2 1 ; a bűn miatt haragos Isten pedig (όργή R. 4,5) miután a 
törvénynek elég van téve, a σάρξ halálában kiengesztelődött a 
világgal (καταλλαγή του κόσμον R. 11,15. II. C. 5,18.19) s lé t rejöt t 
az Isten és ember közti normális viszony, a δικαίωμα-n R. 1,32 . 
és kül. R. 5, , e . l 8 . 8 , n y u g v ó δικαιοσύνη állandó, elvi jelentőségű 
viszonyban, illetőleg állapotában (II. C. 5, 2i · τον μή γνόντα αμαρτία ν 
νηερ ημών άμαρτίαν έηοίηοεν, ϊνα ν,μείς γενώμεΰα δικαιοσύνη $εον 
Ιν αντιΤ). — stb. helyek). Ezért Krisztusnak πνενμα-ja, mely 
személyére tartozik — nem a δικαιοσύνη, hanem a αγιωσννη 
szelleme. 

Egészen másképpen áll ez az embernél. Az ember az δ ter-
mészete szerint nem birja a άγιον ηνενμα-1, de igenis meg van 
benne a σάρξ a maga teljes valóságában és végzetes hatásában. 
Az ember ezért is igen természetesen, ha magában áll Istennel 
szemben — δίκαιος nem lehet — mind addig mig él; mivel a 
bűnnek zsoldja, δικαιωμα-jd a halál R. 6,23, Az embert magában 
— csak a halálnak kétségbe ejtő gondolata foghatja el, mint 
végső gondolat. — ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος τις Uc ρνσεται ε Λ 
τοϋ σώματος τον θανάτου τούτον; R. 7,24· 
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Ezen bénító, megsemmisítő dissonantiának Krisztus vetett 
véget. Az, ki Krisztusával igazán egyesült: az σάρξ-ja szerint már 
meghalt Krisztus halálában s πνεύμα-ja szerint feltámadt Krisz-
tusnak dicsőséges feltámadásában. A bűn-test halálában kiengesz-
telt Isten most χάρις-a alapján belehelyezi a bűn rabszolgaságában 
volt s most már dt'/.atoc-szk vált egyént az Istenfiuságnak (νω&εσία) 
kegyelmi állapotába. R. 6,3 stb. II. C. 3,16.17. Gal. 4 , 5 stb. — 
Most kezdi még csak meg a Krisztussal egyesült egyén azt az 
életet, a melyet Krisztus a földre jőve élt, t. i. a πνεΐμα αγιωσννης 
szerinti életet. De van még ez életre tekintve is egy lényeges 
külömbség. Krisztusnál a földi élet csak is εν όμοιώματι της σαρκός 
αμαρτίας. R. 8, η. folyt le, holott a mi σαρξ-unk valóságos σ«ρ| 
s még akkor is, midőn Pál apostollal azt mondhatjuk, hogy 
Krisztussal felfeszíttettem s immár élek, de nem én, hanem 
Krisztus él bennem: még akkor is kénytelenek vagyunk ugyan-
csak Pál apostollal azt mondani: ο δε νυν ζω εν σαρν.ί, εν πίστα 
ζώ. Gal. 2,20.2ΐ. Elvileges az a győzelem, a melyet a σάρξ fölött 
Krisztusban vívtunk, de még nem teljes. Minden nap, mindég 
egészen életünk végéig kell σάρ^-unk ellen küzdeni, annak elha-
lását művelni. R. 6,12 stb. és kül. R. 8, ] 3 . et δέ πνέυματι τάς 
πράξεις τον σώματος άανατοντε, ζησεο&ε. Α πνενμα nem a maga 
teljességében működik mi bennünk. Uralkodása is csak elvi. 
Birjuk a szellemet, de még csak mint άπαρχη-t, mint άψραβών τον 
πνενματος-Ι. R. 8, ϊ 3 . II. C. 1,2 2 · 5 ,5 . — Azért is a δικαιοσύνη is 
csak elvileg van meg; ezt az elvet, a πνενμα erejében érvényesí-
teni is kell erkölcsi életünkben a άγιωαννη életében, a πνενμα-nak 
föntebb ismertetett gyümölcseiben és a do^a-ban való végső 
győzelmében. 

A szellemnek a mi életünkben való megnyilatkozása lényegi-
leg egyezik tehát a Krisztusi πνεΐμα-nak megnyilatkozásával: 
csak hogy a σάρξ kitevője itt is, ott is más. Míg a Krisztusban 
nem elv, hanem substratum; addig az emberben elvi jelentő-
ségű hatalom a σάρξ. Azért is Krisztus πνενμα-jéX az a σάρξ nem 
folyásolja be s igy a πνεϋμα uralkodására nézve közönyös, hogy 
mikor hal el benne a σαρξ. Ő Istennek mindég — halála előtt, 
valamint halála után is egyformán kedves fia volt. — Mi ellenben 
úgy vagyunk, hogy mi magunkban még elvileg sem szabadulhat-
nánk fel a σάρξ hatalma alól, soha sem menekülhetnénk meg ez 
életben Isten haragjától, sohasem juthatnánk a csak Isten kegyelmé-
ből elnyerhető πνενμα birtokába. De még a Krisztusban megiga-
zultnak s az Isten kegyelme alapján a Krisztusi szellem birtoko-
sának élete is külömbözik a σαρξ kitevője miatt Krisztusnak 
szellem életétől. Mig Jézusnál a földi élet az ő szellemének az ő 
Énjének mindent szentesítő explicatiója: addig az embernél a 
szellem e természetes érvényesülése mellett ott van még a σάρξ, 
a mely ellen folytonosan kell küzdenie s a csak elvileg elholtat, 
tényleg is megbénítani, hatástalanná tenni hatásában. 

Theol. Szaklap. V. ért ' g 
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A πνεύμα által szivében, Énjében meghatározott ember mint 
a ki az emberi eszmény által van meghatározva — ugy azonban, 
hogy az ember sajátos charismái, sajátos hivatásköre is el van 
ismerve, s kit ez önkifejtésében elvileg misem zavar meg — : 
ez az elvileg szabad ember II. G. 3, Gal. 4, g,. 5, x—13· a ki 
midőn a történeti hatalom állal meghatározott Énjét a közérde-
kében («'s συμφέρον) érvényesíti, igazán ethikus egyéniség, avagy 
személyiség. 

A kérdés csakis az, hogy mi vezet át ama régi embertől — 
ez u j emberhez; miképen lehetséges, hogy az ember ezt a Krisz-
tusi ható elvet, πνεύμα άγων magába fogadja s igy személyiségét 
megalakítsa?! 

Az exegeták az ember részéről egyedüli feltételként a h i t e t 
á l l í t j á k oda. A hitből származó szellem utján nyerjük a δικαιοσύνη 
reményét Gal. 5 , 3 ; a hit által vesszünk a szellemnek igéretét Gal. 
3, j 4. Még közelebb — a hitnek hallásából vesszük a szellemet 
Gal. 3, 25· Ε hallást pedig megmagyarázza az Ephezusi levél, mi-
dőn a hallás tárgyául az igazságnak igéjét, az ember üdvére vo-
natkozó evangéliumot jelöli meg. Ebbe hisz az ember s midőn 
hisz az igazság igéjében, akkor veszi az evangéliom szent szellemé-
nek pecsétjét vagyis veszi igazán és biztosan a szent szellemet 
Eph. 1, l 3 . Ily értelemben Istennek igéje a szellemnek kardja, a 
mely megnyitja a hit számára a sziveket Eph. 6, , 7 . 

Mind ez szép: csak hogy a hallottat nemcsak hallani, hanem 
érteni is kell! Már pedig az emberben nincs, a mi e hallottnak 
megértését közvetítené. Az ember a σάρξ elve alatt a teremtéskor 
vett isteni lehelet következtében élő lélekké vált (ψυχή ζώσα). Ez 
a ψυχικόν az első, még csak azután következik a πνευματικόν. I. 
C. 15, 45 stb. S az első a másodikkal épp oly ellentétben van, 
mint az első és a második Ádám. Az ψυχή csak az érzékiség élete, 
melynek másra nézve éltető hatása nincs: míg a πνεΰμα nem-
csak élet, hanem éltet is (πνεΰμα ζωοποιοΰν I. C. 15, 4 5 ) A ψυχικός 
ανδρωπος ezért is ου δέχεται τά του πνεύματος τοΰ 3εοΰ I. C, 2, ί 4 . 
Hallja tehát az érzéki ember az isteni igét, de nem fogadhatja 
be, meg nem érti azt (ού δύναται γνώναι u. ο.) és éppen azért addig 
is, míg a σάρξ hatalma alatt áll az ember, hit sem keletkezhetik 
benne, a szent szellemet nem fogadhatja magába. Még egy más 
nehézség is áll előttünk. Vannak helyek Pál apostolnál, a melyek 
a πνεΰμα birtokának nem subjectiv feltételét, tehát a priusát látják 
a hitben, hanem a hitet mint a szellem gyümölcsét, következ-
ményét, tehát posteriusát tüntetik fel. — A hitet szembesíti Pál 
a látással II. C. 5, 7. I. C. 13, l 2 . A hit azon forma, a melyben 
mi a tökélyt, az ígéretet reményképpen anticipáljuk (L. R. 4 feje-
zetet) s hitünk tárgyát a Krisztus személyében és művében üd-
vözítő örök értékű folyamatot mi is átéljük. A hit ily értelemben 
nem előzi meg a πνεΰμα-t, hanem ellenkezőleg a πνεύμα ténykedé-
sének a formája. Nem lehet más formája, mivel még a σάρξ 
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testében vagyunk, mivel fejlődünk, benne vagyunk a άγιωσννη 
folyamatában; mivel azért hitszerüen halunk meg, hitszerüen tá-
madunk fel, hitszerüen vagyunk Istennek fiai, hitszerüen uj teremt-
mények II. C. 5,1 7 . Gal. 6, l 5 . hitszerüen az έ:ιαγγελία-ί örökösei (R. 
4). és a feltámadás dicsőségének részesei (I. G. l 5). Ily értelemben a 
hit magának a nvííua-nak érvényesülése, avagy gyümölcse Gal. 
5, 22· és az egész keresztyén élet erkölcsi erejében és hatásában 
nem egyéb, min t πίατις ői αγάπης ενεργούμενη Gal. 5, 6. 

Hitből származik a πνενμα és viszont a /«'sJ/ía-nak gyü-
mölcse a hit. Circulusban mozgunk, mely annál is végzetesebb, 
mivel a hitet keletkezésében nem köthetjük össze az érzéki em-
berrel, a ki a hit tárgyának a hirdetését, Isten igéjét nem érti meg. 

De nem köthetjük össze a voCtj-szal sem. A νοϊς ugyanis 
mind addig, mig a σάρξ elvének hatása alatt áll — a mint azt 
láttuk — theoretikai irányában éppen a keresztyén üdvtényekben 
bolondságot lát; gyakorlati irányában pedig egészen pervers alak-
ban szolgálja az érzéki indulatokat. Csak is a πνενμα hatása és 
befolyása alatt válik a νους a szellemi emelkedés és a szellemi 
életnek, nevezetesen theoretikai irányban, fontos eszközévé. — Az 
ily irányú működés tehát nemcsak, hogy nem közvetíti a πνεϋμα-1, 
hanem ellenkezőleg feltételezi a nm^or-nak ható lételét a mi 
Énünkben. 

S tényleg ez Pál apostolnak nézete. Az emberben tényleg 
létezik a πνενμα és pedig mint emberi πνενμα az istenivel, a 
szent szellemmel szemben; — sőt Pál apostolnál még^ettől is 
eltekintve van a πνενμα-nak még más értelme is. — Érdekes, 
hogy e nagy apostolnál e legfontosabb fogalom az ő etymologiá-
jában rejlő legelemibb fokozatától áthaladja a gondolható külöm-
böző fokozatokat, mig végre elérkezik Istennek szentek szentjébe. 
— A πνενμα-t legelemibb értelmében használja, midőn a Krisztus 
szájából jövő lehelettel (πνέω — fújni, lélekzeni) semmisítteti meg 
az istentelent II. Thess. 2,8. Elvontan, tisztán formai szempontból, 
mint mozgatót s igy az istenivel szemben, mint az Isten elleneset 
mozgató hatalmat használja, midőn a Rómaiakat arra figyelmez-
teti, hogy nem a szolgaságnak πνεΐμα-ydt, hanem a fiúságnak 
szellemét vettek R. 8 n 5 ugyanígy a Timotheushoz irt levélben 
II. Tim. 1,7; hogy a zsidóság isteni végzés következtében esett ki 
egyelőre az üdvből, mivel Isten őket bűneik miatt az elkábulás 
szellemével (πνειμα -/.αταννξεως) sújtotta R. 11,8; midőn hang-
súlyozva kiemeli a külsőségekre hajló Korinthusiakkal szemben, 
hogy ő nem a világnak a szellemét, hanem Istenét vette I. C. 2,12. 
Ez elvont szellemek — Pál apostol korának megfelelően con-
cretizalódnak, határozott személyi jelleget is nyernek és pedig 
Isten ellenes iránnyal. A hitetlenekben működő szellem a levegő 
hatalmának uralkodója Eph. 2,2 ; e szellemek járnak-kelnek a 
hivők közt azzal, igazgatva őket Pál apostoli megbízást hazud-
tolva, hogy az Úrnak a napja megérkezett II. Thess. 2,2 . Maga 

9 * 
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az isteni szellem jelenti ki Pál apostolnak, hogy e végső napok-
ban tényleg tévesztő szellemek közelednek majd a hívekhez, 
azokat hitüktől eltántorítják. I. Tim. 4, , ; ezek ellen, a levegőben 
tartózkodó gonosz szellemek ellen küzd már most is az apostol. 
Eph. 6,12; — hatalmat képviselnek ezek, szervezve vannak, 
élükön fejedelmük »e világ Istene* áll, ki a hitetlenek elméjét 
elvakítja, úgy hogy Krisztus evangeliomából kisugárzó fényt nem 
látják Π. C. 4,4 . — Cf. I. C. 2, ß.8. Nem is könnyű eme szelle-
meket kiismerni. Isten egyeseket e szellemek megkülömböz-
tetésének (δια/.ρίσις πνενμάτων) kegyadományával látta el. I. 
C. 12, l 0 . 

Ez Isten ellenes szellemen kivül ismer azonban Pál apostol 
szellemet az emberben és pedig még akkor, mielőtt az ember 
Krisztus halála és feltámadása alapján vette volna a megigazulás 
és szentesülésnek szellemét. 

Az ember eredeti természetéhez tartozik a πνενμα is, a 
melynek alapján képes az Istenre vonatkozókat (r« του πνεύματος 
τοΰ ΰεον) felismerni, képes Istenbe is elmélyedni, szellemiekkel a 
szellemieket megítélni [πνευματιγ,οίς πνενματιν.ά συν/.ρινείν). I. C. 
2J10-151)· Ábrahámot e szellem vitte hitre. A hit alapján vette 

') A jövő kornak nagy theologusa Müller Miksa kiilömböző alakban 
ád ugyanezen meggyőződésének kifejezést. — Természetes vallásnak, arra 
valóságnak, isteni ösztönnek, eredeti kijelentésnek nevezi az emberrel adott 
e nrtvua-t, mint a mely a későbbi kijelentések befogadhatóságának feltétele. 
De hadd világosítsák meg az ő szavai az őskeresztyénség nagy theologusának 
gondolatát. 

L. Essay: Beiträge zur vergleichenden Religionswissenschaft. 
I. 17: „Er ist es der uns geschaffen hat" . . . dies der „Grundton 

aller Religion, sei sie nun Religion des Alterthums oder der Neuzeit, Natur-
religion oder Offenbarungsglaube." 

I. 306: „Dieses ursprüngliche Schauen Gottes und das Gefühl der 
Abhängigkeit von einer höhern Macht, kann nur das Resultat einer ursprüng-
lichen Offenbarung im wirklichsten Sinne jenes Wortes sein." 

I. Bevezetés XXIX 1.: Ha mélyebbre hatolunk, ugy találjuk „dass, was 
sie mit Verachtung Natürliche Religion nennen, die grösste Gabe Gottes ist, 
die den Menschen zu Theil geworden, und dass ohné sie Geoffenbarte Religion 
keinen Halt und Stütze, keine lebendige Wurzeln im Herzen der Menschen 
haben würde." — u. o. VIII. és IX. 1. A vallás ős elemei — „obgleich oft 
bedeckt und verhüllt kommen doch stets wieder zum Vorschein, und hätten sie 
nicht zur hochzeitlichen Ausstattung der menschlichen Seele auf Erden gehört, 
so würden wir nie von Religion gehört haben und selbst Engelzungen würden 
den Ohren des Menschen nur wie ein tönendes Erz oder eine klingende 
Schelle geklungen haben". 

Müller Miksa főművében: „Einleitung in die vergleichende Religi-
onsgeschichte" ugyan e gondolatot Kanti szellemben, illetőleg a theoretikus 
irányban Kanton túlmenve a 15 dik lapon a következőképen fejezi ki. Az 
általános értelemben vett vallásról szólva — erről állítja rjene allgemeine 
geistige Anlage welche den Menschen in den Stand setzt, das Unendliche un-
ter den verschiedensten Namen und den wechselndsten Formen zu erfassen, 
eine Anlage, die nicht nur unabhängig von Sinn und Verstand ist, sondern 
ihrer Natur nach im schroffsten Gegensatz zu Sinn und Verstand steht. Ohne 
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az Ígéretet, a melynek áldásában a pogányok is minden köze-
lebbi üdvtörténeti intézmény, tehát az eredetileg nekik adott 
πνεύμα alapján részesülhetnek Gal. 3,6.14. 

A törvényt is bírják a pogányok mint eredeti isteni ado-
mányt, a melyet szivükben őriznek, _ a mely szivükbe van bele-
írva, a mely tehát mind az ember Énjével természeténél fogva 
egybe van forrva. R. 2, l4.,5. Hatályos ez a törvény, épp oly 
hatályos, mint az a törvény, a melyet az Izraeliták kaptak a 
pusztában, úgy hogy a pogányok, kiknek ez a törvényük nincs 
— mégis a szivükbe irt törvény alapján cselekszik a törvény-
szerűt. — R. 2,14.15. Ha ama törvény πνειματιν.ός. R. 7,14 úgy 
ez a szívbe írt törvény is πνευματικός. A pogány is birja a szel-
lemet. Hogy Pál apostol nem köti a szellemet a különös kijelen-
téshez, melyet a zsidók a törvény és később a propheták utján 
vettek s hogy nevezetesen mindezt megelőzőleg is a szellem 
vezette az embert, s a szellem képezte igaz táplálékát földi élete 
sivatagában is: ezt I. C. 10, ϊ _4 mutatja. A λόγος σπερματιν.ος-mk. 
gondolata lép elibénk ama tüzes felhőben, a mely vezette az 
Izraelitákat a pusztában s ama sziklában, a melynek forrásvizéből 
táplálkoztak. 7ΐνευματιν.υν βρώμα, πνευματική πέτρα volt ez s [ή 
πέτρα ψ υ Χριστός. Innen van, hogy a nem keresztyén álláspontra 
emelkedett ember is az ő belső embere szerint gyönyörködik a 
törvényben R. 7,22. 

Feltétele emez emberben létező πνεϋμα az isteni πνεΰμα-nak 

diese Anlage, ohne dieses Vermögen, ohne diese Gabe oder diesen Instinct, 
wie wir es nennen wollen, würde jede lieligion, selbst die niedrigste Form 
des Fetischismus und des Götzendienstes unmöglich sein, und wenn wir nur 
Ohren zum Hören haben, so werden wir gar bald in allen Religionen jenen 
Hefen Grundton der Seele entdecken, der sich in dem Streben, das Unbe-
greifliche zu begreifen, und das Unnennbare zu nennen offenbart, nennen w r 
nun das Streben eine Neugierde nach dem Absoluten eine Sehnsucht nach 
dem Unendlichen oder Liebe zu Gott.'1 

Az ember görög nevének (ανΟοωπος) akár igaz. vagy csak jellemzően 
felvett etymologlájában J άνω ΰ9ρώι· ugyan ezt látja kifejezve. „Der nach Oben 
schauende" das was den Menschen zum Menschen macht, ist sein Blick nach 
Oben, seine Sehnsucht nach einem Etwas, das weder Sinn, noch Verstand 
ihm bieten kann." 

Érdekes már most, hogy Müller Miksa a positivismusnak a hatása alatt 
a következő művében: „Vorlesungen über Ursprung1 und Entwicklung 
der Rel igion" kiakarja mutatni, hogy ez a sensus numinis már a legelemibb 
érzékletben is meg van, hogy bár mi véges nagy vagy kicsiny is a végtelen-
ség hátteréről emelkedik le, úgyhogy akkor, midőn az egyest érzékeljük — 
ugyanekkor érzékeljük a végtelent is. Míg előző munkájában Kantnak hatása 
alatt kereste a végtelennek orgánumát az észben és pedig theoretikai irány-
ban is (tehát nemcsak gyakorlati irányban, mint Kant): addig ebben arra 
utalt, hogv ez az orgánum tevékeny már az érzékletben is: ugy hogy a po-
sitivismusnak — (jobban mondva sensualismusnak) igaza van, midőn azt 
mondja hogy nihil est in intellectu, quod non fuerit antea in sensu. 

L. 28. 1. „Ich bin ganz bereit statt seiner (Anlage facultas) potentielle 
Energie (potential energy) zu sagen, wonach dann die subjective Seite der 
Religion in der potentiellen Energie, das Unendliche zu erfassen bestehen 
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befogadására nézve: de bár rokon, még sem azonos azzal. Az 
emberi nemesebb érzelmek, az egymáshoz való vágyódás, az egy-
másért való aggodalom és a remény érzelmeinek hatása alá 
kerülhet, úgy hogy Pál apostol az ő szellemében nyugtalankodik 
Titus miatt. II. G. 2,13 szelleme úgy, mint a Korinthusiaké a járó 
kelő hírnökök utján megnyugszik. I. C. 16, l S s Titus szelleme 
is a Korinthusiak által megvigasztaltatik. II. G. 7,13. 

De nemcsak ily nemes socialis érzelmek iránt fogékony az 
ember πνεΐμα-ja. — A szeny (μολνσμός) és gáncs is fér a szellem-
hez. II. G. 7 n . I. Thess. 5,2 3 , sőt nincs kizárva, hogy e szellem 
is elvesszen. I. C. 5,5. Ezért is szükséges, hogy ez emberi szellem 
isteni táplálékban részesüljön (I. C. 10 ; 1_4), hogy Isten szelleme 
által erősödjünk a belső emberre nézve. Eph. 3,1G, hogy a szel-
lemben ujjuljunk meg. Eph. 4,2 3 , a szent szellem adta ujulás 
utján. Tit. 3 , 5 illetőleg szellemünk is szentté legyen Krisztusra 
szegzett gondolataink utján. I. C. 7,3 4 . II. C. 4, l 6 . 

Igy már most értjük, hogy Pál apostol akkor, midőn az 
üdvvel összefüggő gondolatot úgy tünteti fel, mint a mely teljesen 
megbízható, mint a mely ellen ő sem külső, sem belső érvet fel 
nem hozhat s a melyet ezért is őszinteségében senki más sem 
vonhat kétségbe: hogy ekkor állítása kritériumául az ő benne 
létező πνεϋμα-naí egyezését a szent ηνενμα-χal állítja fel. — Ha 
szellemünk szózatát a szent TíJítf/cí-nak igéje megerősíti: ugy e 

würde. Noch besser wäre das „Noch nicht" 36 1. Das Einzige, was 
wir behaupten ist, dass der Keim oder das Noch nicht dieser Idee in den 
frühesten sinnlichen Eindrücken eingeschlossen liegt, und dass so wie der 
Verstand auf der einen Seite sich in den endlichen Eindrücken der Sinne 
entwickelt, so der Glaube — oder sollen wir es Vernunft nennen? — sich 
an dem, was in unseren Eindrücken unendlich ist, herausbildet." — 52 1. 
„Wir als endliche Wesen, sind im steten Verkehr mit dem Unendlichen, als 
dem notwendigen Hintergrund alles Endlichen, und ohna diesen wirklichen 
Contact mit dem Unendlichen — würde dasselbe später gar nicht für uns 
existieren können." — Ha mi tényleg saját szemeinkkel nézünk és sa já t ér-
telmünkkel Ítélünk, „so werden wir finden, dass schon beim ersten Grauen 
unseres persönlichen Bewusstseins — das UnendLche von Angesicht zu An-
gesicht vor uns gehabt haben 53. 1. 

Méiyebben és általánosabban fejezi ki ezt a nagy Goethe e néhány sza-
vai : rAUes Vergängliche ist nur ein Gleichniss." 

Α ππνμα-ί Pál apostol értelmében, mint a szellemiek felfoghatóságának 
feltételét jelzik — e gyakran citált szavak: 

Wär nicht das Auge sonnenhaft, 
Die Sonne könnt' es nicht erblicken, 
Läg' nicht in uns des Gottes eig'ne Kraft, 
Wie könnt' uns Göttliches entzücken ? 

Ezt, valamint a Müller Miksa utolsó művében kifejezést nyert gondolatot 
combinálja Albert Zeller kedves költeménye : 

Wer nicht im Kleinsten und Geringsten 
Etwas von Gottes Hauch verspürt, 
Für den giebt es kein Fest der Pfingsten, 
Auch wenn sich Erd' und Himmel rührt. 
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szózat igaz, teljesen megbízható — bizonyos. — Midőn Pál apostol 
központi gondolatát: az Istenfiuságnak gondolatát fejti ki a σ«ρ|-οη 
nyugvó szolgaság gondolatával szemben, 's midőn az Istenfiuság 
gondolata által álhatotlan Istenhez, mint atyához kiált fel: az 
Istenfiuság ténylegessége mellett a szent szellemnek a mi szel-
lemünk melletti tanúbizonyságát hozza fel: ccvtó τό Ίΐνεϊμα (a 
szent szellem) σννμαρτνρέϊ wo ηνείματι ημών, ότι εσμεν τέκνα Οεον. 
R. 8, , c. Ugyan így érvel R. 9, , ben. Az előző fejezet utolsó ver-
seiben Istennek Jézus Krisztusban megnyilatkozó szeretetéről, 
annak erejéről, mindenek fölött az élet, halál, az angyalok és a 
hatalmasságok, a mult és a jövő fölött győzedelmeskedő erejéről 
szól az apostol. Ezt a szeretetet birja 6, ebben győzedelmeskedik 
ő is mindenek fölött. — Tudatának e boldogító magaslatáról nézi 
az ő vérbeli rokonait, testvéreit, a kik az evangeliomtól elfor-
dulnak. Ezek üdvözülése érdekében kész volna még Istennek e 
boldogító, mindenek fölött győzedelmeskedő szeretetéről is lemon-
dani, kész volna Isten haragját önmagára leesdeni, elkárhozni 
(áva'hua είναι), mivel oly, nagy és folytonos szivének fájdalma a 
zsidók hitetlensége miatt. Érzi Pál apostol, hogy olyasmit mondott, 
a mit bajosan lehet elhinni. Ezért is állítja, hogy Krisztusban 
igazat mond, hogy nem hazudik s ezt megokolja, mint a mihez 
immár kétség nem fér azzal, hogy az ő lelkiismerete a szent 
szellemben is tanúskodik erről. R. 9, ,_ 3 . A lelkiismeret a szel-
lemünkbe írott törvénynek érvényesülése, ugy hogy szellemünk 
szólal meg a lelkiismeretben s nincs megnyugtatóbb, nincs bizo-
nyosabb, mint ha ezen mi szellemünk megnyugszik a szent szel-
lemben.1) — Olt, a hol a m i szellemünk a szent szellemmel egy: 
ott vége a kételynek, vége az okoskodásnak, a bizonyításnak, ott 
tényleg megvan a tiszta igazság, a megdönthetetlen bizonyosság. 

Nincs tehát áthidalhatlan köz az uj és az ó ember közt, 
nem szakad kelté az egy ember egy pogánynyá és egy keresz-
tyénné. Egy az ember, élete psychologiai folytonosságot mutat. 

Nem tagadom, hogy vannak helyek, a melyek e folytonosság 
ellen látszanak bizonyítani. Pál apostol rögtöni megtérésének hatása 
alatt tényleg más embert látott a keresztyéneket üldöző Saulban, 
mást a keresztyénségért önmagát feláldozó Pálban. Uj teremtésnek 
érezte magát. Ez élettapasztalatnak hatása alatt értjük, hogy ő 
a római híveket arra inti, hogy ugy tekintsék magukat, mint a 
kik a bűnnek megholtak s élnek Istennek Krisztus Jézusban 
R. 6, l 0 . u . A keresztyénnek élete nem önmagában való, — hanem 
Krisztusban való élet. R. 8,2 . 14, 8. Istennek szeretetét és kegvel-

*) Augustinus szép szava: „Cor nos t rum inquieium, donec requiescat 
in Deou igy nyer mélyebb értelmei, a melyet Retr. I., 13 maga is Pál apostol 
szellemében megmagyaráz: „Res ipsa, quae nunc religio Christiana nuncu-
patur, erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis bumani quousque 
Christus veniret in carnem, unde vera religio, quae iam erat, coepit appelari 
Christ iana". 
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mét Krisztusban bírja R. 8, 39. I. C. 1, 4. 16,24. szabadsága 
Krisztusban van meg; Gal. 2,4., ezért is dicsekvése, vigasza,· 
reménye is Krisztusban van R. 15, 17. Phil. 2 , 1 9 . 3, 3. s a szent-
ségre, valamint tökéletességre is csak Krisztusban jut el I. C. 1 , 2 . 
Phil. 1, x. 4, 2i· Col. 1,28· A hívőnek viszonya az egyház, valamint 
a gyülekezethez is Krisztusban birja alapját, ugy hogy a gyüle-
kezetek, a munkatársak, a testvérek, az atyák is nem magukban 
léteznek, azzá még csak Krisztusban válnak Gal. 1, 22. I· C 4, 15. 
Col. 1,2 . R. 16, 3. Krisztus által megragadtatva Phil. 3, 12. Krisztust 
felöltve Gal. 3 , 2 7 . immár nem mi élünk, hanem Krisztus él mi 
bennünk Gal. 2, 20. — Ha pedig valaki Krisztusban él: uj teremtés 
az; a régi elmúlt — s minden ujjá lett. II. C. 5, 17; a régi világ 
jelszava, a körülmetélkedés, törvény — mind ez elnémul, mivel 
uj a világ, uj e világnak teremtménye I. G. 7, 19. Gal. 5, e. 6, 15. 

Nem tagadom, hogy az idézett helyek a keresztyéni uj 
állapotot, a régivel oly élesen állítják szembe, hogy a személyi 
egység veszélyeztetett és pedig annál inkább, mivel, az utolsó 
idézetek egyenesen Krisztussal helyettesitik az eddigi Ént. — De 
még ezek a helyek sem bizonyítanak igazán. Ez az élet éppen a 
főhely szerint még csak elvileg van meg, még csak létesítendő, 
ma tényleg nincsen meg. 

Dr. Schneller István. 


