
A keresztyén kultusz lényegének kifejtése vallás-
psychologiai és dogmatikai alapon. 

(Vége.) 

Az igehirdetés mindenek előtt az üdvtörténet egyes tényeit 
állítja újra meg újra a gyülekezet elé. Karácsonykor Jézus szüle-
tését: a praeexistens Fiú emberré lett, hogy a bűnösök megvál-
tója legyen1. Nagypénteken Jézus kereszthalálát: ő a bűntelen el-
szenvedi a bűnösök helyett a bűn büntetését, hogy azok meg-
állhassanak az ítélet napján és teljes váltságuk legyen2. Húsvétkor 
Jézus feltámadását: ezzel bizonyult Úrnak, Krisztusnak, a ki teremt, 
megvált, megítél mindeneket s a kinek feltámadása mindenek 
újjászületése8. Mennybemenetel ünnepén: Jézus visszatért oda, a 
honnan jött s az Atya jobbjára ült, mint királyunk és főpapunk, 
a kinek mennybemenetele útat nyitott nekünk is a mennybe4. 
Pünkösd ünnepén a Szent Lélek kitöltetését: eljött s jelen van 
a Jézus, a Krisztus megismerésére és megtapasztalására vezető, 
az igében munkálkodó, újjászülő és az új életet tápláló Lélekr'. 
Az ezekről az üdvtörténeti tényekről szóló bizonyságtételt részint 
kíséri, részint követi a Krisztusban lett, ezeken a tényeken alapuló 
kegyelemnek kifejtése. A kegyelem mindenek előtt megigazít. 
Mivel a Krisztus az Atya akaratából magára vette bűneinket, 
benne megigazíttatunk. Megigazíttatásunk tehát Isten ténye. Mi 
csak megragadjuk hit által, a melyet azonban szintén Isten munkál 
bennünk6 . S mivel a kegyelem megigazít, meg is vált bűntől, 
haláltól, ördögtől s minden nyomorúságtól, mert diadalra segít 
az ideigvaló fölött s mentté tesz az örökkévalótól7. A kegyelem 
továbbá új életet sarjaszt bennünk: újjászül. Isten atyánkká tesz, 
mi gyermekeivé". A kegyelem végül megszentel. Isten mind jobban 

1 Hofacker: Predigten. 56.-0. 
2 Hofacker: i. m. 321.-0. és Harless: Die Sonntagsweihe. VII. 163.-0. 
3 Harless: i. m. 1. 193.-0. IV. 115.-0.; Kahler: Wiedergeboren durch die 

Auferstehung Jesu Christi. 84.-0. 
4 Hofacker: i.m. 415.-0. „Ein Herr —ein Glaube!" Rostocker akademische 

Predigten. 73.-0. Walther beszéde. 
1 Hofacker i. m. 437.-0., 448.-0.; Harless i. m. V. 213.-0. VII. 195.-0.; 

Bras tberger : Ev. Zeugnisse der Wahrheit (reutlingeni kiadás). 488.-0. 
* H o f a c k e r i. m . 1 1 7 - , 6 9 3 . - 0 . 
' Hofacker i. m. 558-, 331-, 149.-0.; Harless IV. 179-, I. 209-, VII. 259-; 

Rocholl: Predigten. 15 . -0 . 
" Brastberger i. m. 508-; Löhe: Epistelpostille, i. 43-, II. 3 9 . - 0 . 
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átformálja gondolkodásunkat, akaratunkat a maga gondolatai, 
akarata szerint, hogy az ő gondolata szerint gondolkozzunk s 
akarata szerint akarjunk1 . S ez a bennünket megigazító, megváltó, 
újjászülő, megszentelő kegyelem annyira szabad ténye Istennek, 
annyira független tőlünk, hogy még minekelőtte lettünk volna, 
már eleve kiválasztott a Krisztusban az üdvösségre2. S az igével 
kapcsolatban ugyanazt a kegyelmet hirdetik a maga teljességében 
a Krisztus akaratát eszközlő cselekmények, a szentségek is. A 
keresztségnek az egész emberi életet átfogó tényében az eredendő 
bűnnel megterhelt ember a Krisztus kegyelmét egyenest a maga 
személyére való vonatkoztatásban nyeri el3. Hasonlóképen az úr-
vacsora is a teljes kegyelmet tárja az oltárhoz járulók elé. Mivel 
Jézus valóságos teste és vére adatik ott nekünk, a legteljesebb 
megbizonyosodás lehetséges a felől, hogy Jézus teste csakugyan 
megtöretett, vére csakugyan kiontatott érettünk s így a legtel-
jesebb közösségbe juthatunk vele, a mikor testét esszük, vérét isszuk4. 

A Krisztusban lett kegyelmet felajánló igehirdetésen belül 
azonban két, egymással bizonyos tekintetben ellentétes s egymást 
mégis kiegészítő áramlat különböztethető és különböztetendő meg: 
a törvény és az evangelium5. A törvény a megváltás után való 
vágyat mélyíti: sátán akaratával egyesítettük akaratunkat, azért 
kárhozatra vagyunk Ítélve; ne a bűn teremtette helyzet, hanem 
Istennel való meghasonlottságunk legyen megváltás után való 
vágyunk rúgója; csak ha megigazíttatunk, váltathatunk meg; a 
bűn teljesen tehetetlenné tett bennünket: megváltás után való 
vágyunk kielégítésében semmiben sem működhetünk közre". Ezzel 
a mélyített váltságvágygyal az evangelium a megváltás után való 
vágy teljes kielégülésének lehetőségét állítja szembe. A Krisztus-
ban kész a bennünket eleve kiválasztott megigazító, megváltó, 
újjászülő és megszentelő kegyelem. Ez a kegyelem megszűntet-
heti istenellenességünket minden következményével együtt. Az 
Istennel való egység a Krisztus által lehetséges7. Objective, az 
igehirdetés szerint tehát csakugyan ez lenne a ker. kultusz lényege, 
a mit feltételesen már megállapítottunk. A felajánlott kegyelem 
hatásának vizsgálata fogja azonban csak végérvényesen eldönteni, 
hogy ezt állapíthatjuk-e meg, mint a ker. kultusz lényegét, vagyis, 
hogy az Istennel való újraegyesülés lehetőségének az igehirdetés 
által a gyülekezet elé állított objectiv igazsága subjectiv igazsággá 
válik-e a kultusz résztvevőiben. 

1 A kegyelem megszentelő munkájával különösen az epistolai perikopák 
foglalkoznak. Löhe i. m. II. 93-, I. 85-, 95-, 106-, 116.-0. 

2 Seriver: Seelenschatz. I. 776.-0. 
3 L. Agende für die Ev.-luth. Kirche in Preussen. II. l.-o. 
4 Löhe: Epistelpostille. I. 221.-0., u. a. Beicht- und Kommunionbuch. 

154- , 183 . -0 . 
5 L. C. F. Walther: Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evan-

gelium. 1. o. Thesis I.—III. 
6 Hofacker i. m. 265.-0., 89.-0. 
' Hofacker i. m. 873.-0. 



14 Báró Podmaniezky Pál. 

A kegyelemnek a kegyelmet elfogadó embert döntően meg-
határozó hatása a hit1. A mikor a Krisztusban lett kegyelmet 
hirdető ige a törvény mélyítette váltságvággyal találkozik s a 
kettő egy síkba jut,5 az igét hallgató egyénben az a bizonyosság 
alakul ki, hogy a Krisztus kegyelme kielégítheti váltságvágyát. 
Ez a bizonyossága első sorban arra támaszkodik, hogy Krisztust, 
mint Isten fiát, közvetlenül istenbizonyosságával ragadhatja meg, 
a segítség tehát onnan jő számára, a honnan tehetetlenségének 
mindenekre vonatkoztatott tudata szerint egyedül várhatja; támasz-
kodik továbbá másodsorban arra, hogy a Krisztus kegyelmet 
ajánl föl neki, a mely mint kegyelem magában foglalja ugyan 
bűnössége elítélését, de a mely épen mert kegyelem, az ő közre-
működésére való számítás nélkül törli el bűnét s szűnteti meg 
istenellenességét, tehát azt a segedelmet hozza, a mely egyedül 
jöhet tekintetbe számára; s támaszkodik végül arra, hogy az ige 
a Krisztus művére, emberré lételének, életének, halálának, fel-
támadásának történeti tényeire mutat reá, mint ennek a kegye-
lemnek Isten által öröktől fogva elhatározott alapvetésére, tehát 
tények szilárd alapjára állítja. Ez az igenlő ítélet a kegyelem, a 
kegyelemnek Istennel való újraegyesítő képessége felől a hit első 
mozzanata, a mely tehát az Istennel a kegyelem által való újra-
egyesítésnek lehetőségét elfogadta. Ezt követi a második mozzanat, 
ennek az igenlő ítéletnek érvényesítése: magának a felajánlott 
és megismert kegyelemnek megragadása, akarása annak, hogy a 
Krisztus gyülekezetében az ő alattvalóivá legyünk s mint kegyelme 
által megigazítottak, megváltottak, ujjászülöttek megszenteltessünk. 
Ebben a második és döntő mozzanatban is a megváltás után 
való vágy a rúgó. Mivel a Krisztusban látjuk azt, a ki kegyel-
mével megszűntetheti istenellenességünket és eltörölheti követ-
kezményeit, akarjuk ennek megtörténtét3. S mivel az ige a ke-
gyelem elnyerésének egyedüli feltételeképen a hitet hirdeti, a hit 
teljes actusának a hívő ember tudatában az a feltétlen bizonyosság 
a velejárója, hogy váltságvágya teljesen kielégült, mert a mint a 
Krisztusban már öröktől fogva eleve kiválasztatott, úgy bűne 
csakugyan meg is bocsáttatott, Istennel megbékéltetett, a gonosz 

1 A következő fejtegetések majdnem teljesen töretlen utakon járnak. 
A ker. hitélet sajátos tényeit még csak elvétve vette bonczkés alá a vallás-
psychologia. Kivételnek tekinthető még az olyan kísérlet, mint Maiernek a 
ker. embernek Jézushoz való viszonyát elemző kísérlete. Psychologie d. emo-
tionalen Denkens. 543. ο. Vorbrodt is csak a kísérleteknél jár még. James 
Jézus személyéről és a keresztyénnek hozzá való viszonyáról érdemlegesen 
sehol sem szól. Schlatter, az empirista theologus természetesen a követke-
zőkben is jó vezetőnek bizonyul számunkra. 

2 Csak ha a kettő egy síkba jut, van meg a „küszöb", a melyen át - a 
mint látni fogjuk — az új tudatközéppontot uraló új tudatmező a váltság-
vágyat uraló helyébe lép. A „küszöb" psychologiai fogalmára nézve 1. James 
i. m . 134.-0 . ( J a m e s - W o b b e r m i n i. m. 110. o . ) 

3 Ha azonban az ige-adta Krisztus-ismeret és a törvény hirdetése által 
mélyített váltságvágy nem kerülnek egy síkba, a váltságvágy „küszöb" híján 
nem adja meg az akaratnak a döntő lendítő erőt. 
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akarattól, sátán hatalmából s a haláltól megváltatott, újjászületett 
s Isten gyermeke lett s folyamatban van rajta a megszentelés 
munkája. Ez a bizonyosság feltétlen, mert a ker. ember hitére 
mint közvetlenül Isten munkálta tényre tekint. Nemcsak azért, 
mert Istentől jöttnek tekinti hite motívumát, a Krisztust és az öt 
hirdető igét, hanem azért is, mert a Lélek művét látja abban, 
hogy a Krisztus bizonyos fokú megismerhetetlensége ellenére is 
ki tudta mondani felőle az igenlő ítéletet s istenellenes kívánsága 
minden ellenkezése daczára is meg tudta ragadni akaratával a 
Krisztus kegyelmét. Bizonyos tehát Istennel való egysége felől, 
mert Isten maga vitte végbe az egyesítést. Az activitás Isten 
részén van. Az ő szerepe csak receptív.1 S noha a megbékéltség 
tudatát kísérő érzések olykor fordított arányban állanak erősség 
tekintetében a hit erősségével, a megváltás után való vágy ki-
elégülésének, az Istennel való egység helyreálltának mégis csal-
hatatlan bizonyossága az az érzés — békességnek nevezi a ker. 
terminológia, — a mely jelzi, hogy az istenbizonyosság és istenelle-
nesség egymásnak feszüléséből szülemlő kín elmúlt s helyébe az 
istenbizonyosság és a megváltottság bizonyosságának egybeolva-
dásából keletkezett élv lépett2. 

A kegyelem a hittel együtt bűnbánatot ébreszt8. Mivel kegye-
lemre csak a bűnösnek van szüksége, a kegyelem minden vonat-

1 A ker. dogmatika szerint innen van, hogy ezek a folyamatok, (ép úgy 
mint a következőkben taglaltak) tulajdonképen teljesen le nem irhatok, tulaj-
donképeni létrejöttük meg nem figyelhető. A teremtmény elől el van rejtve 
teremtetésének folyamata. Schlatter i. m. 375. ο. A valláspsychologia eddigi 
legfontosabb megállapításainak egyike ép ennek a határnak elismerése. A 
valláspsychologia is tudja, hogy a tudatalatti rétegbe nem hatolhat le. Ezt 
nekünk is szem előtt kell tartanunk, úgy eddigi, mint következő fej tegeté-
seinkre nézve. L-. különben Jamesnek a 19. o. 7. jegyzetében idézett fejtegetéseit, 
a hol a tudatalattin át bennünket érintő hatásokat támaszpontul használja fel 
metaphysikája számára. 

s A hitnek ilyetén psychologiai értelmezése ellentétben van Schleier-
inacherrel (Der christliche Glaube. Ed. Hendel. 5. ο.), Jamesszel (i. m. 431. o., 
James-Wobbermin i. m. 344. o.), Maierrel (i. m. 544. o.) s az érzés-theoria 
többi képviselőivel. Természetesen a hit egyoldalú intellectualista vagy 
voluntarista értelmezésével répen úgy. Wundttal sem értünk egyet. L. Völker-
psychologie. VI. 504. ο. Álláspontunk igazolására nézve 1. Schlatter i. m. 
115-, 117-, 119-, 524-, 621-, 661.-0. Helyes psychologiai megfigyelésen alapszik 
a hit orthodox meghatározása: „Fidei salvificae inest: notitia, assensus et 
fiducia". Masznyik: Dogmatika. 166.-0. L. a fent elemzettekre vonatkozólag 
a következő asceticus irodalmat: Gerhard: Meditationes sacrae. XII. De 
natura ac proprietatibus verae fidei. Arnd: Vier Bücher vom wahren Christen-
thum. III. 2. 3. Seriver i. m. 1. 350,- (főleg 1. 7. §.), 385-, 427.-0. Petri: Der 
Glaube. 145.-0. James a hit által való megigazulást teljesen félreértette, i. m. 
108. 111. o. (James-Wobbermin i. m. 90. 93.) Pedig a megértés lehetősége 
igen közel volt hozzá, i. m. 244- (James-Wobbermin i. m. 198.-0.) 

3 L. Schiatter i. m. 287-, 293-, 297-, 547-, 553.-0. Arnd i. m. 1. 4 , 8., 11., 
12., 13., 15., 20., 22. — James idevágó —részint azonban az előbbi fej tegetésekre 
is vonatkozó — fejezetei i. m. ÍG6-, 189-, 217.-0. (James-Wobbermin i. m. 
137-, 157-.0.) Mivel James sem a bűnnek, sem Jézus személyének jelentő-
ségé t nem méltatta kellő figyelemre, megállapításai itt különösen kifogásolhatók. 
L. Schmidt i. m. 57.-0., a kinek ellenvetéseit azonban nem mindenben osztjuk. 
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kozásában a bűnösség elismerését követeli meg. Mert bűnös az 
ember, azért kell megigazíttatnia, mert a gonosz kívánság hajtja, 
a sátán uralkodik rajta, a halál fenyegeti, azért kell megváltatnia, 
mert a mint van, nem mehet be Isten országába, azért kell újjá-
születnie, mivel az istenellenes kívánást tápláló testben és világban 
él, meg kell szenteltetnie. A mikor az ember bűnösségét elismeri, 
el is ítéli egyben. Még pedig elítéli istenbizonyossága alapján, 
mert istenellenessége érvényesülését látja benne. Azonosítja magát 
Isten ítélő akaratával s így helyezkedik szembe istenellenes akarat 
kormányozta énjével. Ez a szembehelyezkedés természetesen csak 
ott történhetik meg, a hol az istenellenes akarattal szembeszegez-
hető az istenes, Istennel a Krisztus által egyesült akarat. Innen 
van, hogy igazi, a bűnt elítélő és a bűnös akarattal szembe-
helyezkedő bűnbánatot csak ott találunk, a hol a Krisztus kegyel-
mének megragadása már ténynyé vált. A bűnbánat épen azért 
bánat a bűn fölött, mert a k átéli, már megtapasztalta a kegye-
lemben Isten szeretetét. A bűnbánatnak tehát mindenképen, mint 
a bűnt elítélő ítéletnek, mint az istenellenes akarat ellen szegülő 
istenes akaratnak, mint az Isten szeretete felől való bizonyosság 
és az istenellenesség egymásnak feszüléséből eredő kínnak, az 
Istennel való egységben van tápláló gyökere. S épen ezért a 
hitnek állandó kísérője. Esetleg tudatos kezdete a megtérés, de 
mivel a kegyelem állapotában is a test és a világ vesz körül s 
közvetítésével az istenellenesség ingere positiv eredménynyel is 
érint, a bűn elítélése és ez ítélet érvényesítése ép oly állandó, 
mint maga az Istennel való egység. Itt, az istenellenes akarattal 
való szembehelyezkedés állandóságának szükségességében van 
tehát a psychologiai gyökere annak az állandó szükségérzetnek, 
a mely az Istennel való egyesíttetés újabb meg újabb újraátélését 
kívánja. Ezért jellemzi a ker. ember tudatát bizonyos kettősség. 
Tudatában van egyrészt bűnösségének, másrészt azonban újjá-
szülöttségének is1. S a mily mértékben növekedik és erősödik az 
Istennel való egység, oly mértékben mélyül a bűn fölött való 
bánat is, mélyebbre hatol a fölötte való ítélet s mivel az istenes 
akaratnak az istenellenessel szembeszegülő ereje fokozódik, egyre 
következetesebb is ennek érvényesítése.2 Vagyis ennek a kettős-
ségnek tudata annál határozottabb, minél feltétlenebb az Istennel 
Aaló egység tudata. 

1 íme, egy példa arra, hogy Jamesnek a ker. hitéletre vonatkozó meg-
figyelései nem hatolnak be a lényegig. Épen a hivő ember nem „united 
seif". Schlatter i. m. 551. o. Arnd i. m. I. 16. II. 7. Ép akkor „divided self", 
a mikor az istenes akarat harczát vívja az istenellenessel. L. erre vonat-
kozólag Schlatter psychologiai fejtegetéseit „Der Dienst des Christen in der 
älteren Dogmatik" cz. dolgozatában. 27. ο. · 

2 A hit és bűnbánat párhuzamosságát megfigyelhetjük pl. Arndt vallá-
sosságában és költészetében. L. Baur: Ernst Moritz Arndts Leben, Thaten 
und Meinungen. 198.-0. 
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* 
A hittel és a bűnbánattal együtt a kegyelem hatásaképen jelent-

kezik az istenszeretet is1. A ker. ember szereti Istent, a mi szerinte 
azt jelenti, hogy Isten gondolatait gondolja, Isten akaratát akarja. 
Istenszeretete motívumát a Krisztusban látja. Szereti Istent, mert 
a Krisztusban Isten szeretete lépett eléje s istenellenessége ellenére 
is közösségbe fogadta magával a Krisztusban lett kegyelem 
alapján. Tehát az istenszeretetnek is a váltságvágy kielégültsége 
az éltető gyökere. Az istenszeretet is visszahatás. Az initiativa 
Isten részén van. Hogy az istenszeretet lényege szerint Istennel 
való egyakaratiság ennek következtében, az megnyilvánul minden 
ténykedésében. A mint Isten szeretete a Krisztusban lett kegye-
lemben mindenkire irányúi, úgy az istenszerető ember is min-
denkit szerei. A mint Isten istenellenessége ellenére is lehajolt 
hozzá szeretetével, úgy ő is szereti azokat, a kiknek istenellenes 
akarata ellene tör. A mint Isten sein a puszta jog szerint létesí-
tette s tartja fenn vele a közösségét, úgy δ is megbocsát, jusson 
fölül, juss nélkül is ad. Az istenszerető akarat egyáltalában 
mindenben egy akar lenni Isten akaratával. Tehát Istennek en-
gedelmes akarat. Egyesül Isten parancsával s elfojtja a vele ellen-
tétes kívánást. Vagyis itt is ugyanazt figyelhetjük meg, a mit a 
bűnbánatnál: az ember Isten oldalára lép s Isten akaratával 
egyesített új akaratával szembefordul az istenellenes akarattal. 
Az isteni akaratot megjelentő normát egyrészt a lelkiismeretben 
találja, a melyet a Lélek által vezetettnek tart, másrészt a Szent-
írásban, mely a Krisztus ismeretét közvetíti számára. A kettő 
egybehangzása adja meg neki az Isten akarata felől való bizo-
nyosságot. Az írás vezetésével így lesz a ker. ember élete Jézus 
követésévé. Engedelmes akarattal azt követi, a kiben Isten kegyelmes 
akarata megragadta2 . Az istenszeretetben nyilvánuló akarategység 
ad továbbá határozottan ker. jelleget azoknak a subjectiv kultikus 
elemeknek, a melyeket, mint minden kultuszban, a ker. kultuszban 
is megtalálunk. Ezek: a vallástétel, az imádság, az áldozat3. — A 
ker. vallástétel receptivitáson alapuló activitás4. Az istenszeretet 
hajtotta gondolkodás mindenek előtt Isten felé fordul. Az ige 
ekkor a Krisztushoz utalja, mint ahhoz, a ki által egyedül ösmer-
hető meg Isten. így a ker. ember a Krisztus által ösmeri meg 

1 Schlatter: Das christl. Dogma. 200-,211-,297-, 557-, 560-, 5 6 4 . - 0 . Klasszikus 
megszólaltatói az istenszeretetnek Angelus Silesius énekei: Liebe, die du 
mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. . . Ich will dich lieben meine 
Stärke. . . Arnd i. m. I. 13., 24., 26., 28. II. 2 4 - 2 6 . Seriver i. m. II. 57., 102. o. 
Helylyel-közzel a következő fejtegetésekkel párhuzamosak James i. m. követ-
kező fejezetei: 248-, 259.-0. Jamesre, a pragmatistára nagyon jellemző a 
„saintliness" megítélése 326.-0. (James-Wobbermin i. m. 201,- 210,-

2 L. pl. Roscher: Geistliche Gedanken eines Nationalökonomen. 20. ο. 
3 Ezt a három subjectiv elemet látja a kultuszban Schlatter i. m. 213. ο 

Hasonlóképen James is, csak azzal a különbséggel, hogy csupán a negativ 
vállástételt, a bűnvallást veszi tekintetbe. James i. tn.462. o. Oames-Wobbermin 
i. m. 365. o.) Eltérő azonban Wundt elemzése: imádság, áldozat, megszentelő 
rítusok. Völkerpsychologie. VI. 449. ο 

4 S c h l a t t e r i. m . 2 2 8 - , 4 1 6 . - 0 . 
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» 
Istent, még pedig úgy ösmeri meg, mint a Krisztus által kien-
gesztelt Istent. A megismerés mélyülése, tágulása ennek a ki-
engeszteltségnek bizonyosságát erősíti s vallástételre készteti a 
ker. embert, a melynek így kettős gyújtópontja a bűn és a kegyelem1. 
Tehát, a mint a ker. gondolkodás is fel egészen a theologiáig 
christocentrikus, úgy a vallástétel is az minden formájában. S 
mert az embert szerető istenszeretet hajtja, a mely mindeneknek 
Istennel való egységét akarja, mindenkor Jézushoz, a Krisztushoz 
hívó szózat. — A kívánásnak Istenre való irányulása szüli az imád-
ságot-. A ker. imádság mindenek előtt imádás. Mivel az Isten 
szeretete keltette istenszeretet a motívuma, imádja Isten szeretetét 
a Krisztusban. S a míg az imádás az Istennel való egyesítettség 
érvényesítése egyrészt, addig másrészt az imádás újra meg újra 
megtapasztalt lehetősége az egyesítettség felől való bizonyosságot 
is megerősíti. Az egyesitettségnek ezt az érvényesítését és meg-
erősödését kívánja az a kívánás, a mely a ker. embert az imá-
dásra készteti. A hálát adó és kérő imádság az imádkozó szemé-
lyével foglalkozik ugyan (az istenszeretet által hozzákapcsolva 
mások személyét is), de biztonságot az Isten szeretete felől való 
bizonyosságnak az istenszeretetben gyökerező tudata ad mind-
kettőnek. A ker. ember mindenben látja az Istenre visszamutató 
causalitast, a hálaadásra késztető alkalmat, mert istenszeretete 
mindenütt keresi azt. Az istenszeretet ugyanis mindennek Istenben 
feltételezi végső okát s egy akaraton lévén Istennel, Isten minden 
tettében hálára való alkalmat lát. A kérés mindezt Q jövőbe 
vetíti. Mivel tudja, hogy Isten szereti, azért mer kérni. Meri kérni 
mindazt, a mihez bátorságot ad neki az Isten szeretete felöl 
való bizonyosság. Nem száll ugyan szembe az istenteremtette 
természettel, de Istent, a teremtőt hatalma végtelenségében meri 
segítségül hívni. A látszólag természetellenes imádság is mindig 
egy Isten akaratával. Az Istennel való egyakaratiság azonban 
akkor lesz legélesebben láthatóvá az imádkozó életben, ha a 
kérő imádság meghallgattatás nélkül marad. A ker. ember ezt 
a negatív eredményt is positiv eredménynek tekinti, mert a gazdag-
ságában teljesen föl nem érhető kegyelem feleletét érti meg 
ebből is. Épen ezért lényege szerint minden imádság az isteni 
akarat feltétlen érvényesülését kéri. így lesz imádkozó élete élet-
szükségletté számára, mert alkalom arra, hogy akaratát Isten 
akaratához hozzáidomítsa. — Az áldozat az istenszerető akaratnak 

1 Tehát typusa a vallástételnek a liturgiába beillesztett bűnvallás és bün-
bocsánathirdetés. L. Christi. Gesang- und Gebetbuch für ev. Gemeinden. 
Pozsony 1899. Gebetsanhang. 3. o. 

- Schlatter i. m. 219.-0. James i. m. 463.-0. Qames-Wobbermin j m 365.-0.) 
Az imádságra vonatkozólag gazdag történeti anyagot találunk Vorwerk nagy 
művének, „Gebet und Gebetserziehung" 1. kötetében 5—-570. o. U. o. 627.-0. 
foglalkozik az imádságra vonatkozó valíáspsychologiai kutatásokkal. Az ifjúság 
imaéletének psychologiáját a II. kötetben tárgyalja. 7.-o. 



A keresztyén kultusz lényegének kifejtése. 19 

tettre válása1. Az áldozatban a ker. ember akaratával egész egyéni-
ségét a maga egységében és teljességében átszolgáltatja Istennek. 
Az istenszeretet iit éri el tetőpontját. Az Istennel való akarat-
egység itt érvényesül a legteljesebben, a mikor az ember Istennek 
eszközévé lesz. Eszközévé lesz annak megvalósításában, a mit 
a maga életében Isten mindenek fölött való czéljának ösmert 
meg : a kegyelemnek mindenekhez való eljuttatásában. Ezért 
tekinti a ker. ember egész életét kultusznak, mert az tulajdonkép 
nem egyéb, mint az evangéliumnak egész életével való hirdetése. 
A mi nagyot az ember Isten szolgálatában végbevitt, erre a 
psychologiai jelenségre, az áldozatra, az emberi akaratnak Istennek 
való átszolgáltatására vezethető vissza'-. Ha ugyanis a ker. ember 
embereknek szolgál is, ez az ő tudata szerint istenszeretetéből 
benső szükségszerűséggel következő istenszolgálat. 

A kegyelem nagysága azonban, a melyet a ker. ember a hitben, 
bűnbánatban, istenszeretetben megtapasztal, nincs megfelelő arány-
ban a ker. ember tényleges állapotával. Ez az aránytalanság 
nemcsak a bűnbánat kényszerű folytonosságában, hanem abban 
is nyilvánul, hogy a ker. ember kegyelem átformálta élete is 
kötve marad a testhez és világhoz való kötöttségnek minden 
következményéhez (pl. halál). De ez a feszültség nem ingatja 
meg a ker. emberben a megváltottsága felől való bizonyosságot. 
Csak azt eredményezi, hogy kívánása, akarata előre irányul s a 
hit actusába belefoglalja az örök életről és a Krisztus vissza-
jöveteléről szóló ígéreteket. A kegyelemnek ez a hatása a reménység3. 
Annak a reménysége ez, hogy eljő az az idő, a mikor ledől 
mindaz, a mi most még a kegyelem állapotában is bizonyos 
mértékben választófal Isten és ember között s Isten lesz minden 
mindenekben. Tehát annak az Istennel való egységnek reményli 
a maga teljességében való kibontakozását a ker. ember, a mely 
már most is valósággá lett számára s reménységének alapját 
megvetette. 

A kegyelem hatásainak közös jellemzője — a mint láttuk -
az Istennel való egység tudata. A hit azért elégíti ki a megváltás 
után való vágyat, mert bizonyosság az Istennel való egység felől. 
A bűnbánatnak azért fáj a bűn, a gonosz kívánással azért 

1 Az áldozat ilyetén értelmezésére nézve 1. Schlatter i. m. 231.-0. Wundt 
is az így értelmezett áldozatban látja az áldozat fejlődésének csúcspontját. 
Völkerpsychologie. VI. 466.-0., 472.-0. Hasonlóan James is i. m. 462,- 302.-Ο. 
(James-Wobbermin i. m. 365-, 245.-0.) Az imádságot és vallastéteh is bele-
foglalva tekinti az áldozatot a kultusz egyik subjectiv elemének Schöberlein: 
Das Wesen des Christi. Gottesdienstes. 7. o. L. még az áldozatra vonat-
kozólag Löhe: Vorschlag zur Vereinigung lutherischer Christen für aposto-
lisches Leben. 116: o. 

2 L. pl. Stolberg Anna grófnő nyilatkozatát diakonisszává avattatásának 
napján. Merz: Christliche Frauenbilder. II 327 ο. 

3 Schlatter i. m. 571-, 576. o. L. még Müller: Geistliche Erquickstunden. 
149., 250. o . ; továbbá Meyfarth énekét : Jerusalem, du hochgebaute Stadt. . 
Részletesen tárgyalja a reménységet Seriver i. m. V. része. III. köiet. 490.-O. 
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helyezkedik szembe, mert az akarat egygyé lett Isten akaratával. 
Az istenszeretetnek minden megnyilatkozásában a kegyelemben 
megnyilatkozó isteni szeretet a motívuma. A reménység az Istennel 
való egységnek minden következményében való érvényesülését 
reméli. Az Istennel való újraegyesülés lehetőségének az igehir-
detés által a gyülekezet elé állított objectiv igazsága tehát sub-
jectiv igazsággá válik a kultusz résztvevőiben. S a mint a Krisz-
tusra irányított váltságvágy egybegyűjti a gyülekezetet az ige és 
a szentségek köré, úgy a kegyelem hatásaiban megtapasztalt 
egység az Istennel együtt is tartja a gyülekezetet1. A kegyelem 
minden egyes hatása közösségteremtő tényező. Mivel egy a Krisztus, 
közös a hit, a bűnbánat, a istenszeretet, a reménység. S mivel 
e hatások a kegyelem által való kielégülés folyton megismétlődő 
újraátéléséből táplálkoznak, a ker. kultikus közösség nem ideig-
lenes, nem esetleges, hanem állandó. Ez a tény különösen fontos 
számunkra. Ha az Isten akaratával való egygyé levés és ennek 
újra meg újra való átélése nem volna lehetséges, a ker. gyüle-
kezet, mint a Krisztusban váltságvágyukat kielégítettek gyülekezete 
érthetetlen psychologiai jelenség lenne. 

Feladatunk válláspsychologiai részét megoldottuk. A ker. kultusz 
hatása alatt új tudatközéppont áll elő. A Krisztusra irányított, 
kielégülést, vagy a kielégülés újraátélését kívánó vágy helyét az 
a bizonyosság foglalja el, hogy a Krisztus kegyelme által meg-
történt az Istennel való egyesülés. A vágy kielégült. Az új tudat-
középpont a Krisztus által való megváltottság bizonyossága. 
Mindezek alapján megállapíthatjuk tehát: a ker. tudat szerint a 
ker. kultusz lényege az Istennel való egységnek a Krisztus kegyel-
mében gyökerező lehetősége. 

III. 

Ha a ker. kultusz lényegét dogmatikai alapon akarjuk meg-
határozni, a dogmatikai megfigyelés menetét kell követnünk. 
Tekintetünket mindenek előtt az emberre kell irányítanunk. Itt 
fogjuk megérteni, hogy miért kell a Krisztus felé fordulnunk. Az 
ember megismerése szükségessé teszi a Krisztusnak és a Krisztus 
művének a megismerését. A Krisztus megismerése végre elvezet 
bennünket a Krisztus gyülekezetéhez, az egyházhoz, a hova eleve 
utal ugyan bennünket feladatunk, de a hova csak az embernek 
és a Krisztusnak megösmerésén át juthatunk el. Itt a Krisztus 
kegyelmét közvetítő eszközök, maga az eszközök közvetítette 
kegyelem s a kegyelem hatásai fognak bennünket foglalkoztatni. 
Végül vizsgálat alá kell vennünk a ker. gyülekezet reménységét 

1 Schlatter i. m. 569.-0. 
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is1. Természetesen mindenütt a kultusz kérdése fogja irányítani 
vizsgálódásainkat. Mi az, a mi az embert kultuszra indí t ja? Mi 
az, a mi a kultuszt megakadályozza? Mi a jelentősége a Krisztus 
művének a kultusz szempontjából? Melyek a Krisztus gyülekezete 
kultuszának a Krisztus rendelte alkotó elemei? Mit állapíthatunk 
meg a kegyelemből, a kegyelem hatásaiból a kultuszra nézve? 
A ker. reménység és a ker. kultusz milyen viszonyban vannak 
egymással'-? 

A kultusz motívuma tulajdonképen Istennek az a kinyilatkoz-
tatása lenne, a mely a természetbe és a közösségbe beléállított ember 
elé tudatában lép, mivel Isten ösmepete vallástételre, imádságra, 
áldozatra, vagyis kultuszra hajt3. De ez a kultuszmotivum, azt látjuk, 
nem tud érvényesülni. Az ember meghasonlott Isten akaratával. 
Kultusz helyett antikultusz jő létre. Az istenellenes akarat isten-
tagadásra, káromlásra, Isten ellen való lázadásra hajtja az embert, 
vagy látszólagos compromissumot köt az istenbizonyosság és az 
istenellenesség s kialakul a theurgikus kultusz: az Isten akaratával 
meghasonlott akarat biztosítani akarja magának általa az Isten 
akaratával szemben való prioritást. Az Istennel meghasonlott ember 
— épen mert Isten ellen van — képtelen a kultuszra. 

Az Istennel való meghasonlottság bűn4. Bűn, mert személyi-
ségünk ténye és így felelünk érte. Ha a bűnt sátán akaratára 
vezethetjük is vissza, ha a testhez és világhoz kötöttségünkkel 
függ is össze a bűn, mint eredendő gonosz, mégis mi egyesítjük 
akaratunkat a sátánnak test és világ közvetítette akaratával. Épen 

1 A resz mindig az egész szemmel tartására késztet. Mivel feladatunk a 
ker. dogmának egy részletére vonatkozik, itt, a részletnél is ugyanazt a mód-
szert kell követnünk, mint az egésznél. A megfigyelés menetének helyes-
ségére nézve 1. Schlatter: Das christl. Dogma. 15., 300. ο ; u. a. Briefe über 
d. christl. Dogma. 10., 40. o. 

- A vizsgálódásainkban követett módszer s a vele eddig feldolgozott 
anyag lehetővé tes/ik számunkra dogmatikai fejtegetéseink jelentékeny egy-
szerűsítését. Mivel a dogmatikai vizsgálódásnak az exegesis és a dogma-
történet alapján kell felépülnie, rámutathatunk arra, hogy a kultuszszal kap-
csolatos leglényegesebb exegetikai és dogmatörténeti kérdéseket dolgozatunk 
I. részében már tárgyaltuk s az ott kifejtetteket csak egyes helyeken kell 
kiegészítenünk. Mivel a mindenben Isten kijelentését kereső dogmatika a 
vallásos tudatállapotokat is, tehát a vallá^psychologia anyagát is feldolgozza 
s mi a kultuszszal kapcsolatos tudatállapotokkal dolgozatunk II. rés ében 
foglalkoztunk, ezeket dogmatikai fejtegetéseink alkalmával újólag le nem 
írjuk, hanem alkal )mad:án csak rámutatunk arra, hogy ezek dogmatikailag 
mikép értelmezendők. 

3 Itt már élünk az előbbi jegyzetben em'itett s most mindjárt kínálkozó 
előnynyel. Utalunk a következő anthropologiai, illetve hamartologiai fej tege-
tésekre nézve dolgozatunk II részére, a hol istenbi/onyosságunknak és isten-
ellenességünknek részletes leírását adtuk. L. Schlatter: Das christl. Dogma 
cz. művének az ottani fejtegetésekkel kapcsolatban idézett szakaszait, főleg 
213. és 237. ο. A mit azonban a psychologia határai közi állított vallás-
psychologia nem tehetett meg, azt pótoljuk most s kijelentjük, hogy az ott 
leírt istenbizonyosságot és az istenelienességnek ennek alapján való megis-
merését Isten kinyilatkoztatása által adottnak tekintjük. 

4 L. Schlatter i. m. 239-, 252-, 257-, 266-, 271-, 277-, 279.-0. 
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ezért bűnhődünk is a bűnért. Bűnhődünk, mert az Istennek, aka-
ratát megjelentő, már a lelkiismeretünkben is megszólaló törvénye 
által elítéltetünk, az egyre kielégítetlen, test és világ által újra 
meg újra erőre kapó gonosz kívánás által a bűn alá rekesztetünk 
s mint a kik szembehelyezkedtünk Istennel, a halálban össze-
törettetünk általa. Mivel tehát a kultusz meghiúsítója a bűn, a 
kultusz lehetőségének kérdése beleolvad abba a kérdésbe, a melyet 
központ jaképen ural a dogmatika: vájjon lehetséges-e, hogy Isten 
haragja elforduljon tőlünk s jóvolta hozzánk forduljon, bűnünkön 
át szeretettel hozzánk hajoljon s így kegyelem által bennünket a 
bűntől elválasszon s magával újra egyes í t sen? 1 

A törvény absolut ítélete ellenére sem utasíthatjuk el ezt a 
lehetőséget2 . Hogy Isten jó, az is tenbizonyosságunk lényeges alkat-
része. Haragja csak a mi bűnünkre való visszahatása a Szentnek. 
Ugyanaz a törvény, a mely elítél, engedelmességre is hív. 
Ugyanaz az idő, a mely mind közelebb visz összetörettetésünkhöz, 
még mindig alkalmat ad nekünk az Istenhez való visszafordu-
lásra. A magunk erejében azonban nem vagyunk erre képesek. 
A bűn tehetetlenné tesz. Egymástól sem remélhetünk segedelmet 
a bűn egyetemességénél fogva. Magához való visszafordításunkat 
Istennek kell elvégeznie. Szabad, ingyen kegyelemmel kell hozzánk 
fordulnia. A kérdés már most az: szeiezhetünk-e Istennek kegyelme 
felől olyan bizonyosságot, a mely mint a hitnek olyan motívuma 
lép elénk, hogy azt bíínmegkötözte akaratunk is meg tudja 
r a g a d n i ? Mivel a keresztyénség bizonyságtétele azt hirdeti, hogy 
a Krisztusban ez a kegyelem kész mindenek számára, ez a kérdés 
a bűnös embertől a Krisztushoz való fordulásra késztet ben-
nünket. Ha a Krisztus kegyelme helyreállítja Isten és ember 
között a bűnmegbontot ta egységet, a bűntörlő kegyelemben meg-
nyilatkozó szeretet fel támaszthat ja az is tenbizonyosságban gyöke-
rező kultuszmotivumot. Az Isten szeretete keltette szeretet Isten 
felé fordítja az ember gondolkodását,, bizodalmat ad neki kívá-
násának Isten felé való irányítására, személyiségének Isten rendel-
kezésére való bocsátására indítja, tehát vallástételre, imádságra, 
áldozatra készteti s így véget vet a bűnös ember Kultuszra való 
képtelenségének. 

A ker. dogma Jézusra mutat reá mint a Krisztusra3. Ez a 
bizonyossága azon az alapvető bizonyosságon nyugszik, hogy 
Jézus Isten fia. A Fiú megüresítette magát : emberi énje a maga 
természeti és történeti meghatározot tságában istenségének tétje*. 

1 Az egyetemes kultuszképtelenség magyarázatát a bűn egyetemességében 
találjuk. Rom. 5., 12—19. Rtschl szerint való értelmezésével szemben (Un-
terricht in d. christl. Religion. V. Aufl. 25. ο.) 1. Schlatter: Die Theologie d. 
Neuen Testaments. 11. 221. o. L. az eredendő bűnre és az egyéni bűnre 
vonatkozólag Schleiermacher: Der christl. Glaube. Ed. Hendel. 320 - é s 347-0. 

2 L. Schlatter: Das christl. Dogma. 148-, 259-, 52-, 260-, 297-, 300.-Ο. 
s L. Schlatter i. m. 304-, 311-, 354-, 356-, 338.-0. 
4 „Das menschliche Ich wird durch die Gottheit gesetzt". Schlatter i. m. 

363. o. 
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Tehát valóságos Isten, de valóságos ember is, a kinek azonban 
test szerint való életét is közvetlen isteni tény hozta létre: fogan-
tatott Szent Lélektől, született szűz Máriától. Istenségének akarata 
ad akaratot emberségének1 s mivel emberségének akarata teljesen 
egyesül istenségének akaratával, istensége és embersége egységes 
személyiséget alkot. S mert így akarata isteni akarat, nincs közös-
sége a világnak, sátánnak akaratával: bűntelen. Csak Isten Fia, a 
bűn nélkül való Jézus vállalhatja a Krisztus tisztét: a bűnösnek Isten-
nel való megbékéltetését, akaratának Isten akaratával való újraegye-
sítését s így az Istenben egyesítettek gyülekezetének megteremtését. 

Jézusnak az emberiséget Istennel egyesítő királyi tette kereszt-
halála3. A kereszttel lett teljessé megtérésre hívó szava, mert egy-
részt ennek igazságát és szükségességét bizonyítja, a mikor a 
megtérésre hívottak feleletképen keresztre feszítik, másrészt betölti 
az ellenszegülők bűnének mértékét s kimondja fölöttük a halálos 
ítéletet3. De a kereszt nemcsak ítéletet, hanem kegyelmet is hirdet. 
Mivel a bűnösökkel közösséget fenntartó s így a bűnteremtette 
közbevetést szeretetével áthidaló Jézus az Atya küldötteképen a 
bűntörlő kegyelem szolgálatában jött, megbocsátásában Isten 
bocsánata lesz nyilvánvalóvá. Ε felől épen keresztje tesz bizony-
ságot, mert megbocsátásának lévén végső következménye, tető-
pontján mutatja mind a vele szembeszegülő gonoszságot, mind 
az ő teljes megbocsátását4 . De a megbocsátás felől teljes bizo-
nyosságot csak akkor nyerhetünk, ha a keresztnek nemcsak az 
emberekhez, hanem Istenhez való viszonyulását is tekintetbe 
vesszük. Jézus kultikus actusnak tekintette a maga halálát. Nem 
az őt megfeszítő emberek, Isten akarata cselekszik szerinte tulaj-
donképen. Engedelmessége azonban nem lemondás a maga 
akaratáról. Istennek az ő halálát akaró akaratában azt a czélt 
látja, a melylyel a maga akaratát egyesítheti. A kereszt alkalom 
neki arra, hogy Isten iránt való szeretetét a maga teljességében 
érvényesítse. Engedelmessége a Fiúnak az Atya iránt való szere-
tetében gyökerező engedelmesség. Királyságát, életét az Atya 
kezébe teszi le. Csak általa akar Úrrá lenni. Nem a maga, az 
Atya dicsőségét keresi. A mikor így Istent isteni mivoltának tel-

1 Talán elfogadható az „emberség" kifejezésnek az „istenség" analógiá-
jára d „Menschheit" értelmében való használata. Hogy miért nem szólunk 
isteni és emberi természetről, erre nézve 1. Schlatter i. m. 361.-0. 

2 L. Schlatter i. m. 316,-o. 
Vagyis Jézus hivatását mindhalálig való hűséggel s engedelmességgel 

teljesítette. Ritschl szerint ez a „Berufsgehorsam" Jézus megváltói művének 
lényege. Ritschl i. m. 3 7 . - 0 . Jézus műve azonban így tulajdon képen kudarczczal 
végződnék. L. Schlatter i. m. 638. o. 182. jegyzet. 

4 Jézusnak a bűnre való passiv reactiojában látja pl. a váltság lényegét 
Hoggnak az angol theologiai irodalomban nagy föltűnést keltett műve: „Christs 
Message of the Kingdom". L. különösen 191- és 199.-0. A kereszt azonban 
ilyen értelmezés melleit is csak kudarcz marad s csak azt mutatja, hogy 
Jézusnak a bűnnel szemben való rendületlen jó akarata a kereszthalált is ál-
dássá tudta változtatni. L. Schlatter i. m. 318. o. Hoggra vonatkozólag 1. még: 
Pongrácz: Jézus kijelentése Istenről. 
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jességében elismeri, megteremti annak a lehetőségét, hogy meg-
bocsátva és megkegyelmezve közösségbe léphessen az emberrel. 
A míg ugyanis így egyrészt minden akarati közösséget megtagad 
a sátánnal és a világgal s ez által győzedelmeskedik fölötte, 
addig másrészt teljes akarattal vállalja a közösséget a bűnös 
emberrel s ezért elhagyja Isten s betelik rajta Isten igazsága, 
hogy Isten az ellene lázadt emberrel szembefordul s halállal 
sújtja. Vagyis Jézus halála helyettesítő elégtétel. Jézus mint az 
emberiség helyettese áll Isten előtt s helyt áll bűnéért. így lesz 
Krisztussá, a ki végbeviszi a kiengesztelést, békességet szerezvén 
Isten és ember között. Isten benne megbocsát s így ő is bűnük 
megbocsátva hívhatja a bűnösöket. Az új szövetség, a kegyelem szövet-
sége áll már. Az δ vére a váltságpénz. A bűn és halál által megkötö-
zöttek felszabadulnak általa. így a kereszt mind Istennek a bűnöst 
föltétlen érvényű törvénye alapján összetörő haragját, mind a kegye 
lemben megnyilvánuló bűntörlő és megigazító szeretetét elénk tárja1. 

A megfeszített Jézus azonban föltámadott1 . Krisztusi tiszte nem 
ért véget halálával. Ennek döntő fontossága van a kegyelem 
felől való bizonyosság számára. Mivel a Krisztus föltámadott és 
él, bűntörlő és Istennel egyesítő közössége nyitva van mindenkor 
és mindenek számára, tehát örök. Kegyelme a bűn minden követ-
kezményét, a halált is eltávolítja Isten és ember közül s az embert 
mindörökre egyesíti Istennel. Jézus feltámadása után a mennybe 
ment ugyan, de Istennel való egységéből következik, hogy a mint 
Isten a mennyben „trónol" és mégis mindenütt jelen van, úgy 
Jézus is az Atya „jobbján" ül mint közbenjáró ott is teljesíti 
krisztusi tisztét s teljes mindenüttjelenvalóságával fogva mégis 
oly valóságos és teljes közösségben van az övéivel, hogy élet-
folyamataik egybe torkolnak: ő bennük él, ők b e n n e \ 

1 Az itt kifejtett váltságelméletnek a dogmatörténeti fejlődéshez, főleg 
pedig az Anselmus-féle elmélethez való viszonyára nézve I. Schlatter i. m. 
327-0. Mi egyrészt Anselmus rationalismusától, másrészt a váltságnak pusztán 
negativ momentumát kiemelő egyoldalúságától óvakodunk. — Schleiermacher-
nél a váltság objektiv ténye teljesen háttérbe szorul. Jézus fölvesz bennünket 
istentudata eröteljességébe: ez a megváltás (Der christl. Glaube. 11. 79-o.). 
Fölvesz bennünket zavartalan üdvössége közösségébe: ez a kiengesztelés (i. 
m. II. 86-0.). A helyettesítő elégtétel tanával szemben fejti ki álláspontját i. m. 
II 107-Ο. L. különben még Schlatter i. m. 323-0. 

2 Schlatter i. m. 334-n, 365-0. 
3 Itt újra utalunk Rocholl „Die Realpräsenz" cz. már idézett művének 

már idézett fejezeteire. Megállapításait majd nem teljesen elfogadhatóknak 
ítéljük. Hogy mégis miért nem vesszük föl őket dogmatikai fejtegetéseinkbe, 
ennek elvi oka van. Szerintünk a dogma közös bizonyosság. Ezért jellem-
vonása a közösség minden tagja számára való hozzáférhetőség. A speculativ 
theologiai gondolkodás jogosultságát viszont elismerjük. Speculativ theologiára, 
a mely a szent írás és a dogma alapján épít tovább a bölcselet adta esz-
közökkel, ép oly szüségünk van, mint pl. valláspsychologiára. Megállapításait 
elfogadhatjuk, de nem mint dogmákat. Idővel dogmává lehetnek, de ma még 
nem azok. A mi — |amesszel szólva = „overbelief", még nem lehet dogma 
L. Schlatter i. m. 13-o, u. a. Briefe über d. christl. Dogma. 28-o. 
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A Krisztus küldetését a Krisztus művének befejezte után a 
Lélek kitöltetése követte1. A Lélek irányítja az embert a Krisztus 
felé s megláttatja, megösmerteti vele, megadja neki a kegyelem 
felől való bizonyosságot s így belehelyezi a Krisztus gyülekezetébe. 
A Lélek munkája tehát mint a Krisztus hatása lesz nyilvánvalóvá. 
Az ember élete a Krisztusban, a Lélek lakozása az emberben 
ugyanaz a folyamat. Mind a Krisztusban, mind a Lélekben azonban 
az Atya is nyilvánvaló egyben. Az ember megváltása a Szent-
háromság ténye. 

Ε christologiai vázlat alapján megállapíthatjuk, hogy a Krisztus 
müvének döntő a jelentősége a kultusz lehetőségének kérdésére 
nézve. Jézus, a Krisztus eltávolította Isten és ember közül a bűnt, 
a melynek következménye gyanánt ösmertiik meg az ember 
kultuszképtelenségét. Az a kérdés már most: mikép jött s jő létre 
a Krisztus gyülekezete s ennek mikép alakul a kultusza? 

A Krisztus gyülekezetének a Krisztus a megalkotója2. Közvet-
lenül ugyan azt látjuk, hogy az ige hozza létre a gyülekezetet, 
de az ige által a Lélek munkálkodik s a Lélek munkájában, 
tudjuk, a Krisztus hatása érvényesül. Vagyis Krisztus a Léleknek 
az ige közvetítette munkája által teremti meg gyülekezetét. A 
Lélek és ige egysége épen abban lesz nyilvánvalóvá, hogy az ige 
az embert, újra egyesítvén őt Istennel, a Krisztus gyülekezetébe 
helyezi be. Ez áll megfelelő értelemben már a Krisztusban betel-
jesülést nyert prófétai, majd a Krisztus eljöttét hirdető apostoli 
igére nézve; áll az írásba foglalt prófétai és apostoli igére, a szent-
írásra nézve, a melynek a Lélek formálta emberek által írott volta 
christocentricitásában nyilvánul, mert a törvény és az evangelium 
egyaránt a Krisztust hirdeti; áll végül az egyháznak az írott igéhez 
kapcsolódó élő igéjére nézve, a melyben az élő Krisztusnak a 
Lélek által ható, Istennel egyesítő ereje érvényesül. Innen van, 
hogy az ige psychologiai szempontból majd mindig irrationalis. 
Az ige által azt akarjuk, a mit azelőtt nem akartunk. Az ige 
ugyanis megtöri istenellenes akaratunkat s egyesít Istennel. Ezért 
alkalmatos eszköze Isten újjáteremtő kegyelmének. 

A Krisztus gyülekezete egyetemes és szent3 . Egyetemes, mert 
a Krisztus mindeneknek a Krisztusa, szent, mert a Krisztus 
által a bűntől megváltottak és Istenben egyesítettek gyülekezete. 
Mint minden közösségnek, a Krisztus gyülekezetének is a hivatal 
a kristályosodási pontja4 . Innen zendül ki a gyülekezetbe az ige 

1 L. Schlatter: D. christl. Dogma. 367-, 377-, 379-0. 
2 L. Schlatter i. ni. 384-, 391-o, főleg az orthodox inspiratioi tantól való 

eltérésre nézve 397-0, továbbá 402-, 405-, 415-0. A Lélek és az ige viszo-
nyára nézve I. Qrützmacher: Wort und Geist. 294-0. 

3 Schlatter i. m. 419-0. 
1 Ha a gyülekezet a Krisztus alkotása, akkor természetesen a hivatalnak 

is — a gyülekezet és a hivatal egységénél fogva (Schlatter i m. 425-o) — 
közvetlen kapcsolatban kell lennie az ő akaratával. L. Löhe: Kirche und Amt. 
40-O. Vilmar álláspontjára vonatkozólag (Theologie d. Tatsachen wider die 
Theologie d. Rhetorik. 94-o.) L. Schlatter: i. m. 644-0, 227. jegyzet. 
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a szentségekkel kapcsolatban a Krisztusban lett váltságról, innen 
ágazik szét, ide fut össze a gyülekezet tevékenysége, a szolgálat1, 
a mely azonban szintén nem egyéb, mint ige által való szolgálat. 
A keresztyén közösségben is érvényesül ugyanis az a szabály, hogy 
a benne végbemenő folyamatok párhuzamos folyamatokat idéznek 
elő határain belül és kivül. A mint megfigyelhető ez a hitetlen-
ségen, megátalkodottságon, szeretetlenségen, megfigyelhető a 
Krisztusról szóló ige keltette hiten, bűnbánaton, szereteten is. A 
hit hitet, a bűnbánat bűnbánatot, a szeretet szeretetet kelt. Ennek 
tudatos előidézése a ker. gyülekezet szolgálata. Így érvényesíti a 
gyülekezet a maga szentségét és egyetemességét. Szent azért, 
mert hisz Jézusban, bűnét bánja, szeret s ez a hite, bűnbánata, 
szeretete hitet, bűnbánatot, szeretetet gerjeszt. S a mikor így 
Jézust megragadó hit, bűnbánat szeretet támad körülötte, köre 
tágul: egyetemessége érvényesül. Mivel tehát a szolgálat lényege 
szerint Krisztusról való bizonyságtétel s így a Lélek erejében 
történik s a Lélek csak az ige által munkálkodik, a ker. szol-
gálat lényege szerint az ige szolgálata2 . 

A Krisztus azonban nemcsak az ige, hanem az igével egybeforrott 
cselekmények, a szentségek által is munkálkodik gyülekezetében3 . 

A keresztség életünket egyszersmindenkorra meghatározó cse-
lekedete a Krisztusnak1. Egyszersmindenkorra szembehelyez a 
bűnnel, mert a mikor csak a kegyelem által ítél megmenthetőknek 
bennünket, teljesen és feltétlenül elítél mint bűnösöket. Egyszers-
mindenkorra a hit motívumát adja, mert a Krisztus kegyelmét a 
maga teljességében egyenest énünkre vonatkoztatja. Mivel ugyanis 
beléhelyez mind a megfeszített, mind a föltámodott Jézus közös-
ségébe, a keresztség kegyelme a teljes kegyelem: mint bennünket 
a Krisztusban már eleve kiválasztott kegyelem megigazít, megvált, 
újjászül, megszentel bennünket a Krisztusban. Mivel a teljes ke-
gyelmet adja, azért történik a keresztség az Atyának, Fiúnak és 
Szent Léleknek nevében. A keresztség vizétől elválaszthatatlan 
igében a Lélek, a Lélek által a Fiú, a Krisztus, a Fiú által az 
Atya cselekszik. Bűnös voltunk következtében számunkra termé-
szetesen első sorban a váltságot szerzett Krisztus cselekedete, 

1 Schlatter i. m. 416-0, 1. továbbá még a Schlatter egész dogmatikai 
rendszerére nézve alapvető jelentőségű tanulmányt: Der Dienst d. Christen in 
d. älteren Dogmatik. L. itt a gyülekezet szolgálatára vonatkozólag különösen 
12-0. s az ott is alapul vett kijelentését Luthernek Art. Smal. I. III. IV. Müller 319-0. 

2 Grützmacher i. m. 309-O. 
3 Az ige és a szentségek viszonyára nézve I. Schlatter i. m. 473-0, s a 

kérdés jelen állására vonatkozólag: Dunkmann: Das Sakramentsproblem in d. 
gegenwärtigen Dogmatik. 9-o. 

* Ha a keresztséget a Krisztus cselekedetének tekintjük s nem az em-
berének, a gyermekkeresztség problémája elveszti élét. Akár felnőtt, akár 
gyermek a megkeresztelt, a keresztség ténye a Krisztus részéről mindig 
ugyanaz. A gyermekkeresztségnél mindenesetre különös határozottsággal lesz 
nyilvánvalóvá, hogy a Krisztus cselekedete minéműségünktől független. Ennek 
a ker. tudat számára, a mint azt valláspsychologiai vizsgálódásaink folyamán 
láttuk, nagy a fontossága. L. Schlatter i. m. 461-0. 
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mert a mikor az ő gyülekezetébe beleplántáltatunk, vége szakad 
Istentől való elválasztottságunknak s Istennel egyesíttetünk. 

Az úrvacsorában tapasztalja meg a ker. gyülekezet a Krisztus 
közötte való jelenlétét és a vele való közösséget a legtökélete-
sebben1. A kenyérben és a borban, vele és alatta ugyanis való-
ságos testét és valóságos vérét adja neki a megdicsőült Krisztus. 
Mivel a Krisztus mondja, a kenyér teste, a bor vére. Tehát itt 
is, mint a keresztségben, az elem és az ige elválaszthatatlan. 
S noha a bűneik bocsánatára megtöretett test, kiontatott vér 
mindenek előtt a bűneink bocsánata felől való újramegbizonyo-
sodást adja, az úrvacsorába is, inint a keresztségbe, a teljes ke-
gyelem van belefoglalva. Testének evése, vérének ivása által az 
e világban lehetséges legteljesebb egységbe jutunk a megfeszített, 
föltámadott, mennybe ment és mindenütt jelenvaló Krisztussal s 
így a legteljesebb megbizonyosodást nyerjük a benne lett, 
bennünket eleve kiválasztott s bennünket megigazított, megvál-
tott, újjászült, megszentelt kegyelem felől. 

A Krisztusról szóló írott igéhez kaccsolódó élő ige, a kereszt-
ség és az úrvacsora alkotják a Krisztus gyülekezetének kultuszát. 
A bennünket foglalkoztató kérdés ennek következtetében most 
már így alakul: mi a Krisztust hirdető ige és a szentségek alkotta 
kultusz lényege? Hegy ezt megállapíthassuk, az ige és a szent-
ségek tartalmát kell vizsgálat alá vennünk. Az ige és a szent-
ségek tartalma — ezért kegyelmi eszközök, — a Krisztusban lett 
kegyelem. Az igében és a szentségekben ugyanis mint tulajdon-
képeni cselekvő alany az Atya küldötte, a Lélek által reánk ható 
Krisztus lép elénk2 s az igét szent és egyetemes gyülekezetében 
az igehirhetői hivatal által azért hirdetteti, a ker. szolgálat által 
azért terjeszti, a keresztséget és az úrvacsorát azért szolgáltatja 
ki, hogy az embert a maga gyülekezetébe hívja és Istennel egye-
sítse, a mi azonban — lévén az ember Istentől elítélt bűnös — 
csak a benne, a Krisztusban lett kegyelem alapján lehetséges. 
Vagyis legközelebbi föladatunk az ige és a szentségek, a kegyelmi 
eszközök közvetítette kegyelem elemzése. 

1 Mivel itt a legközvetlenebb az érintkezésünk a mindenüttjelenvaló 
Jézussal, a mindenüttjelenvalóságról szóló dogma speculativ kiépítése itt 
egyenest szükséges. Meggyőződésünk, hogy ennek Luther s újabban Rocholl 
nyomán kell történnie. L. Rocholl i. m. inár idézett fejezetei közül főleg 
35&-, 371-0, i. továbbá még ugyanattól: Altiora quaero. — A kifejtett úr-
vacsorai tanra vonatkozólag 1. Rohnert: Die Dogmatik d. ev.-luth. Kirche, 
455-0, Luthardt: Kompendium d. Dogmatik XI. 375-0. Az úrvacsorai tanra 
nézve, sajnos, áll Schlattere nézve is (1. i. m. 468-o). Dunkmann megfigyelése 
(i. m. 9-o),hogy a modern dogmatikusok legnagyobb része Zwingli hatása alatt áll. 

'' Ha a ker. kultusz lényegének vallástörténeti megállapítása volna fel-
adatunk, mindenek előtt ebben látnók a ker. és nem ker. kultuszok között 
való különbséget. A ker. kultuszban első sorban Isten a cselekvő, az ember 
pedig cselekvésének tárgya. Minden ténykedése az embernek csakis vissza-
hatás az isteni hatásra. Itt ki van zárva minden theurgia. A nem ker. és az 
ezek hatása alá került pseudokeresztyén kultuszokban a cselekvő alany első 
sorban az ember és Isten az ő cselekvésének tárgya. Itt Isten prioritása nem ér-
vényesülhet, Isten a második helyre kerül. Ez a theurgia. 
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A Krisztusban lett kegyelem mint megigazító, megváltó, újjá-
szülő, megszentelő, kiválasztó kegyelem nyilvánul1. — A kegyelem 
megigazít. A megigazítás az igaz Istennek a bűnös embert igazzá 
tevő tette. Az igazság, a melyet nekünk bűnösöknek ad, a Krisztus 
igazsága. Mivel a Krisztus megszentelte az isteni törvényt mind 
életével, mind halálával, Isten jótetszése nyugszik rajta s róla — 
aki a bűnös embert fölvette a magával való közösségbe — reánk 
is áthat. Ennek a közösségnek vele, a Krisztussal részünkről hit 
által kell létesülnie. A mint létrejön, mienk a Krisztus igazsága. 
Tehát egyedül a Krisztust megragadó hit által igazolunk meg. 
S mivel a megigazítás Istennek a bűnöst igazzá nyilvánító Ítélete 
s igy a bűn következményeinek eltörlése: bűnbocsánatot nyerünk 
általa. S mivel a bennünket megigazító isteni akaratban bűnün-
kön át Istennek bennünket magával újraegyesítő szeretete hajlik 
felénk, megigazíttatásunk Istennel való kiengeszteltetésünk. — A 
kegyelem megvált. Isten megigazító ítélete ő hozzá való viszo-
nyunkat újítja meg, a megváltás bennünket s a testhez és világ-
hoz való viszonyunkat. Amaz Istennel való meghasonlottságunk-
nak, emez a bűn megrontotta állapotunknak vet véget. Mind a 
megigazítás, mind a megváltás ugyanazon egységes kegyelem 
ténye ugyan, de az alapvető és döntő tény mégis megigazítta-
tásunk2. Mivel megigazíttattunk, azért váltatunk meg. Megvál-
tatunk két irányban. Megváltatunk a bennünk lakozó gonosztól. 
Megszabadíttatunk a gonosz, hitetlen, megátalkodott, magaszerető 
akarattól, hogy elnyerhessük a jó, a Krisztusnak engedelmeskedő, 
a Lélek hajtotta akaratot, a melynek ténye a hit a maga 
quietivumaival és motívumaival, a bűnbánat, vagyis a jó akarat-
nak a gonosszal való szembeszállása, a szeretet, vagyis a gonosz 
kivánás megkötöttsége alól felszabadult akaratnak Isten szere-
tetére való visszahatása. Megváltatunk a bennünket körülvevő 
rossztól: a sátántól és uralmától, a halál és kárhozat nem rettent 
többé; a testtől: gondolkodásunkat, akarásunkat már nem a test, 

1 A mit a következőkben mint a kegyelmet és kegyelem hatásait 
tárgyalunk, azt a hagyományos dogmatika az üdvrend fejezetében tár-
gyalja. L. pl. Wacker: Die Heilsordnung. Itt a következőképen oszlik fel a 
kegyelem hatásainak tárgyalása: 1) vocatio activa et passiva, 2) illuminatio 
activa et passiva, 8) conversio activa et passiva, 4) sigillatio activa et passiva, 
5) renovatio activa et passiva, 6) conservatio activa et passiva, 7) perfectio 
activa et passiva. L. i. m. 17. o. Schlatter általunk követett módszere meg-
felel Pröhle K. három követelményének: 1) világos és határozott, 2) tartalmas 
és szemléletes, 3) tág. Theol. Szaklap 1915.: 56. o. L. Schlatter i. m. 477-, 
492- , 503 - , 510- , 5 1 8 - 0 . 

5 Nem érvényesül a megigazítás alapvető volta Ritschlnél, ha azt 
mondja: Erlösung ist gleich Vergebung der Sünden, die Erlösung gleich 
Rechtfertigung oder Gerechtsprechung, diese wieder gleich Sündenvergebung 
L. i. m. 32. o. — Jellemző Schleiermacherre, hogy a Krisztussal való élet-
közösségbe fölvettek sajátos „öntudatát" az újjászületés és megszentelődés 
fogalmai alatt foglalja össze. Az újjászületés viszont az Istenhez való viszonyt 
tekintve megigazulás, az ember megváltozott életformáját tekintve megtérés. 
Reá nézve is áll tehát az, a mit Ritschlre nézve mondottunk. L. Schleier-
macher i. m. 135. o. és 138. o. 
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hanem a Lélek kormányozza; a világtól, mert ha a világban 
vagyunk is, nem vagyunk a világéi: nem benne, Istenben gyöke-
rezik már életünk, a Krisztus alattvalói vagyunk. A bennünket 
körülvevő természet ugyanaz marad ugyan, de a Krisztus adta 
istenbizonyosságunk következtében a physikai rossz már nem 
zavarhatja meg üdvünket. Elhordozása „istentiszteletünk" egy 
mozzantává lesz. Még a halál is. Ha meghalunk, az Urnák halunk 
meg. - - A kegyelem újjászül. A megváltás negativ tényébe az 
újjászületés mint a positivum illeszkedik be. Isten gyermekei 
vagyunk: a gonosztól, a rossztól ezért vagyunk mentek. Ujjá a 
Lélek szül bennünket. A mikor a Krisztus, az isten Fia fölvesz 
a magável való közösségbe, a vele való egység következtében 
mi is Isten gyermekei leszünk. A Krisztussal való közösség 
azonban mint hitben való közösség a Lélek által jő létre. A Krisztus 
a Lélek által ragad meg s a Lélek műve bennünk a hit, a 
melylyel a benne lett kegyelmet elfogadjuk s ebben a bizonyos-
ságot a felől, hogy Isten atyánkká lett s mi gyermekeivé. Ujjá-
szülöttségünk felől tehát nem a megfigyelés és annak eredménye 
dönt, hanem a hit, a mely a Krisztusra tekint s a benne lett 
kegyelem teljességéből nyeri a motívumot istengyermeksége 
tényének megragadására1 . — A kegyelem megszentel. A míg a 
megigazítás, megváltás, újjászületés a kegyelem bevégzett tényei, 
addig a megszentelés fokozatos, növekedő folyamat, a mely éle-
tünkkel párhuzamosan halad. A megigazítás a kegyelem alap-
vető megnyilatkozása; a megszentelés nem előfeltétele neki, nem 
azonosítható vele, azonban ugyanannak a kegyelemnek ténye. 
Érvényesülni oly módon érvényesül, hogy a Krisztus a Lélek 
által az élet különböző viszonylatai között mindig megadja nekünk 
azt az akaratot, a melylyel cselekednünk kell. Tehát nem pusztán 
negativ, a bűnt tőlünk távol tartó, nem is pusztán restaurativ, 
hanem Isten szolgálatára egyre teljesedő erőt, arravalóságot adó 
folyamai, a mely beleállít a közösségbe, gyülekezetbe2. Ezért 
nemcsak érzékiségiinket zabolázza meg, hanem értelmünket is 
megvilágosítja, hogy szerető akaratunk cselekedni tudjon3 S noha 
a kegyelem állapotában is körülvesz a bűn, elénk tartja a töké-
letességet mint Isten kitűzte czélt, mint Isten ígéretét, de ezzel 
nem hitetlen elbizakodottságra bíztat, hanem a bűnösöket meg-
szentelő kegyelemhez való alázatos ragaszkodásra késztet. — A 
kegyelem kiválasztott bennünket. Isten örök akarata ragad meg: 
épen ezért merünk hinni, mert tudjuk, hogy Istenhez való viszo-
nyunkban nem kell magunkra, a magunk érdemére támaszkodnunk. 
Isten örök akarata független tőlünk, a mi most az ideigvalóság-

1 Mivel a keresztség a teljes kegyelmet s így az újjászülő kegyelmet 
is magában foglalja s ezt már kifejtettük, ennek hangsúlyozása itt fölösleges. 
Különben is, ha a keresztségnél csak az újjászülő kegyelmet hangsúlyozzuk, 
a kegyelem feldarabolhatóságának látszatát keltjük. L. Schlatter i. m. 458 o. 

2 L. Schlatter: Der Dienst des Christen in der älteren Dogmatik. 36-o. 
3 L. Schlatter i. m. 46-o. 
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ban lefolyó életünktől. Örök akarata azért ragad meg itt, 
mostani helyünkön, az ideigvalóságban, mert örök szeretete 
mindöröktől fogva látott s mert kegyelmét reánk irányította, 
Hogy Isten örök akarata mit határozott, azt csak ennek 
az akaratnak a Krisztus müvében való tettreválásából ös-
merhetjiik meg1. Az isteni örök akarat a Jézushoz hívó 
szózatban ér el hozzánk s adja tudtunkra, hogy a Fiúban 
örök szeretettel vagyunk szeretve, eleve ki vagyunk választva. 
Láthatjuk tehát, hogy a nekünk a adott kegyelem min alapszik. Az 
elevekiválasztottság tana különben belekapcsolódik a Szenthárom-
ságról szóló tanba. Az Atyával mindöröktől fogva egy Fiúban 
vagyunk kiválasztva s kiválasztottságunknál fogva vagyunk hozzá 
a Lélek által elhíva, benne való hitre, hozzó való szeretetre, érte 
való munkára elhíva. 

A kegyelem elemzésének eredményekép megállapíthatjuk, hogy 
a kegyelemnek, minden megnyilatkozásban az Isten és ember 
között való egység létrehozása a célja. A kultuszra vonatkoztatva 
ez azt jelenti, hogy célja az ember kultuszképességének helyre-
állítása. Ezért választott ki eleve, ezért igazít meg, vált meg, szül 
újjá, szentel meg bennünket a kegyelem. Megigazít, hogy mint 
igaz emberekkel közössége lehessen velünk az igaz Istennek. 
Megvált, hogy a gonosz akarat, a sátán, test és világ fölöttünk 
való uralma, a physikai rossz ne legyen választófal közöttünk és 
Isten között. Ujjászül, hogy Isten így atyánkká, mi gyermekeivé 
legyünk. Megszentel, hogy mind jobban egy akaraton legyünk Istennel 
mindenekben. S mindez azért történik, mert a kegyelem öröktől 
fogva kiválasztott bennünket. Öröktől fogva való akarata Istennek, 
hogy a Krisztusban újra egyekké legyünk vele. A kegyelemnek 
ez a célja határozza meg a kegyelmi eszközök célját is. Mind az 
igének, mind a keresztségnek és az úrvacsorának az a célja, 
hogy köztünk és Isten között helyreálljon a Krisztus által a bűn-
megbontotta egység. S mivel a keresztyén kultusz alkotó elemei 
a kegyelmi eszközök, ez a keresztyén kultusznak is a célja. Vagyis 
a kegyelemnek célját közvetlenül a kegyelmi eszközök alkotta 
kultuszra vonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy a ker. kultusz czélja 
tulajdonképen mindenek előtt az ember kultuszképességének 
helyreállítása. S ezzel már csak egy lépés választ el bennünket 
attól, hogy megállapíthassuk a ker. kultusz lényégét. Ha a ker. 
kultusz czélja, az Istennel való egység megvalósulhat, akkor két-
ségkívül ennek lehetősége a ker. kultusz lényege. 

Hogy vájjon a kegyelem eléri-e czélját, erre a kegyelem hatá-
sainak elemzése ad feleletet-. 

1 Ennek figyelmen kivül hagyása súlyos következményekkel járt a kálvini 
theologiára és kultuszra nézve. Ha kiinduló pontunk az elevekiválasztás, 
megtörténhetik, hogy a Krisztust teljesen kikerüljük. L. Schatter: Das chrisil. 
Dogma. 521-0 s 1. az I. résznek a kaivini kultuszra vonatkozó fejtegetéseit. 

2 Utalunk a 11. részre, a hol a kegyelem hatásainak részletes vallás-
psychologiai elemzését adtuk. Mivel az empirikus dogmatika módszerével 
dolgozunk, az ott kifejtett anyagot fel kellene vennünk dogmatikai fej tege-
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A mint a kegyelem tényei közül a megigazítás a döntő, úgy 
hatásai közül a hit. Hit által lesz a mienk a kegyelem. A hit 
azonban szintén Isten ajándéka, csakúgy, mint a kegyelem. A 
Lélek műve. Igaz, egyéniségünk ténye, mert a mikor hiszünk, mi 
gondolkodunk, mi akarunk, ha a Lélek által vezettetve is, de 
mégis független tőlünk. Ahhoz, hogy hihessünk, nem kell bizonyos 
feltételeket teljesítenünk. Épen mert teljes a kegyelem, a melyet 
megragadunk, azért nem személyválogató s mindenkit kielégíthet. 
A hit így nekünk nem productiv, hanem rcceptiv actusunk. Annyira 
receptív, hogy még tulajdonképent létrejötte is rejtve van szemünk 
elől. Objectiv alapja adva van: Jézus, a ki mint Isten fia isten-
bizonyosságunknál fogva ragad meg s a benne lett, bennünket 
kiválasztott, bennünket megigazító, megváltó, újjászülő, megszen-
telő kegyelem, mint a hit motívuma. Adva van a hit subjectiv 
megalapozottsága is, t a melynél fogva meg tudjuk ragadni a 
Krisztust, noha az egész vonalon szembeszáll istenellenségünkkel, 
noha krisztust méltóságát és keresztjét nem tudjuk összeegyez-
tetni értelmünkkel, noha föltámadását, felmagasztaltatását, min-
denüttjelenvalóságát érzékeink tapasztalatával meg nem közelít-
hetjük. S mert így hitünkben mint Isten ajándékát vesszük a 
megigazítottságunk, megváltottságunk, újjászülöttségünk és meg-
szenteltségünk felől való bizonyosságot, hitünk tényében gyökerezik 
üdvbizonyosságunk1 . Nincs szükségünk arra, hogy különös ismeret, 
érzés vagy cselekedet tegyen bennünket bizonyossá üdvösségünk 
felől. A hit a Krisztusban látja üdve teljes és feltétlen biztosítékát 
s ennél a hit adta bizonyosságnál nem kívánhatunk, nem nyer-
hetünk többe t S mivel így a hit Krisztusra tekint, ez a benne 
való hit minden egyéni, természetes és keresztyéni különböző-
ségünk ellenére gyülekezetté egyesít bennünket mindazokkal, a 
kik hozzánk hasonlóan a Krisztusban való hit által bizonyosak 
a maguk üdve felől. A kegyelem a bűnöst igazítja meg, váltja 
meg, szüli újjá és szenteli meg. A mikor a kegyelmet hit által 
elfogadjuk, Istennel való egyesítettségünknél fogva ellentétbe 
kerülünk a bűnnel; megtérünk. Tehát ugyanaz a kegyelem, amely 
Istennel egyesít, szembehelyez a bűnnel. Ennek a bűnnel való 
ellentétnek, megtért voltunknak érvényesítése a bűnbánat. A mily 
föltétlen és teljes a kegyelem által való egységünk Istennel, oly 
következetes és meg nem alkuvó a bűntudat, oly föltétlen és 
teljes, a bűn minden elágazására kiterjedő a bűnbánat. A bűnbánat 
mindennapi tényünk. A kegyelem állapotában is a testben és 
világban maradunk, a mi következtében a bűn olykor negativ, 
olykor azonban positiv eredménynyel is újra meg újra elénk lép 
s így a bűntudat épen a kegyelem állapotának folytonossága 

téseinkbe, de mi ezt czélszerűségi okokból még sem tesszük, hanem csupán 
az ott kifejtettek dogmatikai kiegészítésére szorítkozunk. L. a II. rész idevágó 
szakaszainál olvasható jegyzeteket, főleg Schlatter: Das christl. Dogma. cz. 
müvének ott idézett fejezeteit. 

1 Schlatter i. m. 520—o. 
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következtében állandó s állandóan a bűn megtagadására késztet. 
Az Isten akaratával való meghasonlottság helyébe a bűnös vágyó-
dásunkkal való meghasonlottság lép. A bűnhöz való e viszonyunkra 
a kegyelem elfogadása, a hit döntő ugyan, de viszont ennek 
szükségképeni velejárója a bűnnel való ellentét, a bűnbánat. Ez 
az ellentét épen ezért nem is gyöngül, hanem egyre mélyül1. — 
A kegyelemben Isten szeretete hajlik le hozzánk s szeretetének 
ez a megtapasztalása szeretetet ébreszt bennünk iránta. A mint 
a kegyelem hatásaképen nem maradhat el a hit, a mely a kegyel-
met megragadja, a bűnbánat, a mely a bűnt elitéli, úgy nem marad-
hat el az istenszeretet sem, a visszahatás a kegyelemben rajtunk 
cselekvő szeretetre. A kegyelem által Isten fölszabadít a bűn meg-
kötöttsége alól, megelevenít s akaratunkat magához vonzza. A mikor 
akaratunk az istenszeretetben egygyé lesz Isten akaratával, helyreáll 
kultuszképességünk. Tudunk vallást tenni róla: gondolkodásunknak 
ő a középpontja s a szeretet hajt, hogy másokat is elvezessünk az ő 
ismeretére. Tudunk imádkozni: Istennek a Krisztusban nekünk vátl 
ságot szerzett szeretetét imádjuk2, szeretetének életünkben való meg-
nyilatkozásaiért hálát adunk, szeretetére támaszkodva elébe visszük 
kéréseinket. Tudunk áldozatot bemutatni neki: az istenszeretet által 
hajtva áldozatképen átadjuk neki a magunk akaratát s az ő akaratának 
szerveivé leszünk3. Életünk kultuszszá alakul s Isten ama czéljának 

1 A mint a megigazításnak a hit a párhuzamosa, úgy az újjászületésnek 
a megtérés, a bűnbánat. Schlatter i. m. 665. o. jegyzet. Az újjászületés és 
megtérés viszonyára nézve 1. még Wacker: Wiedergeburt und Bekehrung. 40 ο. 

2 Rietschel szerint az imádás a ker. kultusz lényege. Lehrbuch der 
Liturgik. I. 41-0., főleg pedig 60. o. Ha azonban a ker. kultusz alkotó elemei 
csakugyan a kegyelmi eszközök s ha ezek csakugyan a kegyelmet közvetítik, 
a melynek czélja Isten és az ember egysége, akkor az imádás, az Istennel a 
szeretetben való egységnek ez a nyilvánulása már a ker. kultusz eredményé-
nek tekintendő. De más az eredmény, más a lényeg. L. a lényegről adott 
meghatározásunkat. Tény ugyanis, hogy Ján. 1, 23 értelme szerint való imádás 
nem mindig jő létre a kultusz eredményeképen. Ilyenkor a ker. kultusz lényege 
fictio maradna? Végzetes hiba, ha a ker. kultusz lényegét az ember tényében 
keressük. Az a lényeg, a mi minden eshetőség közepett lényeg marad. L. a 
mi adandó meghatározásunkat. A mi szerintünk a ker. kultusz lényege, az 
akkor is lényege marad, ha az ember hitetlenséggel szegül ellene a ker. 
kultusznak. Ján. 1, 23 a mi kérdésünkben nem dönt. Ott nem arról a kul-
tuszról van szó, a melynek a kegyelmi eszközök az alkotó elemei. Az igaz, 
ez, a kegyelmi eszközök alkotta kultusz nem kultusz a szó tulajdonképeni 
értelmében. Ezért szükséges a kultusz értelmét olyan elővigyázatosan meg-
határozni, a hogy azt fejtegetéseink elején mi megkíséreltük. Hogy ez az 
eredeti és legelterjedtebb értelmezésnek nem felel meg, mit sem tesz. Ha a 
valóságnak megfelel, helyes. 

3 Körülbelül az előbbi jegyzetben előadott érvekkel fordulunk azok ellen, 
akik szerint a ker. kulusz lényege egyrészt a sacramentum. másrészt a sacrificium. 
L.Kliefoth: Liturgische Abhandlungen. VII.69-, 101-,360-, VIII. 221-0. Schöberlein: 
Das Wesen d. Christi. Gottesdienstes, 6-o.; a sacramentum és sacrificium össze-
kötöttségét hangsúlyozza Harnack: Prakt. Theol. I. 267-, 415-0. Már a ki-
fejezések szabatossága is kifogásolható ugyan (Sachsse: Einführung in die 
prakt. Theologia. 79. o.), de főleg az ember esetleges, nem feltétlenül bekö-
vetkező tényének a lényegbe való beolvasztása ellen kell tiltakoznunk. Ne 
lenne ker. kultusz az, a hol a sacrificium nem jő lé t re? Szerintünk az, mert 
Isten ténye a döntő. 
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szolgálatává lesz, a mely a mi életünben már megvalósult, hogy 
a Krisztnsban lett kegyelem jusson el mindenekhez. Istenszere-
tetünk az emberekhez való vonatkozásban így emberszeretetté 
lesz, de lényege szerint azért mindig istenszeretet marad. S mivel 
szolgálatunk mindenek előtt keresztyén életünk, ez természet-
szerűleg Istennek engedelmes élet. A szentírás és a Lélek vezette 
lelkiismeretünk egybehangó útmutatása szerint vezettetjük magunkat 
Jézus nyomdokain. Istennek engedelmes akaratunk így formálódik 
tettekké. Engedelmességünk azonban szabad ténye akaratunknak. 
Isten szabad szeretete keltette szabad szeretet a rúgója. 

A kegyelem hatásaiban eléri czélját. A hit üdvbizonyosság, 
niert bizonyosság az Istennel való egyesítettség felől. A bűnbánat 
Isten oldalára áll s így Ítélkezik a bűn fölött. Az istenszeretet 
istenszolgálat az Istennel való egyakaratiság alapján. Mindegyikben 
az Istennel való egység teljes érvényesülését látjuk. 

Ugyanez megfigyelhető a ker. reménységen1 is. Azért van 
örök életünk, mert az örökkévaló Istennel vagyunk a Krisztus 
által egybekötve. A mi Istentől elválaszthatna s halálunkat okoz-
hatná, azt megsemmisítette a Krisztus. Jézust, a Krisztust azért 
várjuk vissza, mert az általa Istenben egyesítettek gyülekezetének 
egybegyűjtése és megdicsőitése még hátra van. A mit azonban 
remélünk, az már most is a mienk. A kegyelem megváltott és 
újjászült. Istentől való élet van bennünk: ha meghalunk is, élünk. 
A kegyelem által beléhelyeztettünk a Krisztus gyülekezetébe 
valóságos alattvalói vagyunk már most is. Épen Istennel való 
egységünk az alapja reménységünknek. 

S ezzel összefoglalhatjuk dogmatikai vizsgálódásunk ered-
ményét is. Ha a bűn megbontotta Isten és ember között az egy-
séget, ha az Istent és az embert újraegyesítő kegyelem Jézusban, 
a Krisztusban kész számunkra, ha ezt a kegyelmet a keresztyén 
kultuszt alkotó kegyelmi eszközök által közli velünk a Krisztus, 
ha ennek a kegyelemnek az Isten és ember között való egység 
helyreállítása a czélja, ha ez a czél a kegyelem hatásaiban és a 
ker. reménységben megvalósul: akkor a keresztyén kultusz lényege 
az Isten és ember egységének lehetősége, a mely a Krisztusnak a 
kegyelmi eszközök közvetítette kegyelmében gyökerezik. 

* * * 

Vonjuk még le vizsgálódásaink gyakorlati következményeit. 
Keresztyén kultusz és az élő szóval hirdetett ige egymástól 

elválaszthatatlanok. Ezt igazolta nemcsak kultusztörténeti, hanem 
valláspsychologiai és dogmatikai vizsgálódásunk is. Az ige iránt 
mint objectiv tényező iránt van bizodalma a kultuszban Krisztusra 
irányított váltságvágygyal résztvevő embernek. Csak az ige nyújt-
hatja neki azt, a mire szüksége van: a Krisztusról szóló bizony-
ságtételt. Legyen tehát kivételt nem tűrő elvünk, hogy minden 
kultikus ténykedésünk alkalmával hirdessük az igét. Csonka az 

1 Schlatter i. m. 571-, 577-, 582-0. 
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a ker. kultusz, a hol csupán a subjectiv elemek szerepelnek, pl. 
az imádság, de a honnan ki vannak rekesztve az objectiv elemek: 
az ige és a szentségek s az ige csak mint liturgikus elem, pl. 
mint egy fölolvasott szentírást szakasz jut szóhoz1. Az igétől 
természetesen elválaszthatatlanok a szentségek is. Ezeket is vissza 
kellene illesztenünk a kultuszba, mint annak szerves részeit. 
Mindenek előtt az úrvacsorát, a hol legközvetlenebb a Krisztussal 
való érintkezés, de a keresztséget is2. S ha a restauratio többé-
kevésbbé utópia marad is e téren, igyekezzünk az igehirdetés 
által tudatába vésni a gyülekezetnek az ige és a szentségek egy-
ségének elvét s keressük az alkalmakat, a mikor ezt az elvet, ha 
esetlegesen is, érvényesíthetjük és szemlélhetjük3. 

Az igének a Krisztust kell hirdetnie1. Mind kultusztörténeti, 
mind valláspsychologiai és dogmatikai fejtegetéseink igazolták 
ennek szükségességét. Valláspsychologiai vizsgálódásunk azt mu-
tatta, hogy a Krisztus által teljesen kielégülhet a váltság után 
való vágy. Dogmatikai vizsgálódásunk pedig a Krisztusnak mint 
az Isten és ember között való egység helyreállítójának ismeretére 
vezetett el. Készítsük elő a Krisztusról való tanúságtételt azzal, 
hogy vezessük rá az embert istenellenességének tudatára, keltsük 
föl benne a váltság után való vágyat s irányítsuk azt a Krisztusra, 
vagyis hirdessük a törvényt, szóljunk a bűnről, a bűn következ-
ményeiről. így előkészítve hirdessük az evangéliumot, tegyünk 
tanúságot a Krisztusról, mint a ki váltságvágyunkat teljesen ki-
elégítheti, mint a kinek kegyelme teljesen egyesíthet Istennel. A 
kegyelem hatásai netn fognak elmaradni, sem a hit, sem a bűn-
bánat, sem az istenszeretet. Az emberszerető istenszeretet kész-

1 Az élő szóval hirdetett ige a kegyelmi eszköz. L. Harnack: Prakt. Theol. 
1. 415. o. Sőt Luther szerint még inkább az, mint a szentírás. L. Qrützmacher 
i. m. 26. ο. A Krisztus gyülekezete nem teljesíti hivatását, ha csak recitálja 
áz Írást. Schlatter i. m. 415. o. 

- Válasszuk el a gyónást az úrvacsorától s az úrvacsorának így lénye-
gesen megrövidített actusát illesszük be a főistentiszteletbe, mint annak csúcs-
pontját s legyen elv, hogy minden istentisztelet alkalmával terítve az Ür 
asztala. így van ez pl. Mecklenburgban. Ilyen módon a legtöbb istentisz-
telet alkalmával lesznek néhányan, a kik élni óhajtanak a szentséggel. A 
gyülekezet számára a passiv részvétel is épületes lesz. L. Löhe: Beicht u. 
Kommunionbuch. 250-O. L. a kérdésre vonatkozólag még Rietschel i. m. I. 
495-0. A keresztséget beleilleszthetjük legalább úgy az istentiszteletbe, hogy 
vasárnap délutánonkint az istentisztelet keretében végezzük a kereszteléseket. 
A dán és norvég liturgia a főistentiszteletbe kapcsolja be a keresztséget. L. 
Clemen: Quellenbuch d. prakt. Theol. I. 98. o. 

3 Tegyük meg legalább azt, hogy úrvacsora alkalmával hagyjuk csonkán 
a főistentiszteletet, annak jeléül, hogy nincs befejezve (az istentiszteletet be-
záró oltári szolgála ot kössük össze az űrvacsorával) s adjuk tudtára legalább 
a gyülekezetnek a főistentisztelet alkalmával a hét közben történt keresz-
teléseket. 

* Ezzel azt is követeljük, hogy érvényesüljön a szentírás christocen-
tricitása is. Pl. Luthernek az epistolai perikopákra vonatkozó kritikája (Clemen 
i. m. I. 28. o.) megszívlelendő volna. Azt hirdessük mindenek előtt, „was 
Christum treibt". 
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séggel fogja végezni a maga szolgálatát. Szándékosan emeljük 
ki a kegyelemnek épen ezt a hatását. A christocentrikus igehir-
detés nem marad meddő. Igazi áldozatos élet csak a Krisztus 
kegyelme keltette istenszeretetből fakadhat és táplálkozhatik. 

A kultuszra vonatkozó kívánalmainkat a következőkben fog-
lalhatjuk össze: érvényesüljön kultuszunkban egyrészt alaki elvünk, 
a mely teljesen a szentírás vezetése alá állít bennünket s érvé-
nyesüljön másrészt az anyagi elv, a mely egyedül a Krisztusba 
vetett hitben látja az Istennel való békességre vezető utat. Ha 
ilyen módon a kultuszban Istennek engedjük át a prioritást, a 
kultusz újra meg újra alkalom lesz nekünk a nagy mysteriumnak 
az Istennel való egységnek megtapasztalására. Mert jól mondja 
Jakob Böhme: 

„Ist unser Wille in Gottes Willen, so haben wir das grosse 
Mysterium Gottes1. 

Báró Podmaniczky Pál. 

1 Eiert: Jakob Böhmes deutsches Christentum. 21. o. 
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