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Egy követnek az a feladata, hogy ö s s z e k ö t t e t é s t  
l  é  t  e  s  i t s  e  n ország és ország között. Ehhez magasabb hely
ről kell felhatalmaznának lennie, t .i. m e g b i z a t á s á -nak 
/missziójának, apostolaságának/ kell lennie. Nem lehet az ember nagy—  
követ csak ugy a maga szakállára. A követ ellentéte az ö  n  k  é  n  -
t  e  s, áld belekezd valamibe; m e  r t ő a k a r j a .  Lehet ez  
nagyon buzgó, lehet zseni is, ez nem teszi erőnek erejével követté 
Fönt és lent között, Istenség és emberiség között még nem keletise 
zik összeköttetés azáltal, hogy itt lent akarják. A vallásos hősök
nek / akik hallatlan komolysággal krisztusok akarnak la m i /  vagy 
a vallásos zseniknek egész serege sincs egyensu lyban egyetlen a- 
postollal sem. De ahol egyetlen valakinek is Istentől kapott megbi
zása van, ott össze köttet és létesült ég és föld k ö z ö t t . --A Krisz-
tus előtti irtó i s  évszázadok egyetlen isteni követet sem adtak. A 
közvetlen összeköttetés felbomlott. Ez egészen-más lesz, mihelyt
jön Jézus. Neki korlátlan hatalmu megbizatása van. E miatt a neve- 
a z  a  p  o s t o l / Zsidók 3,1./ azaz aki által általában ko
molyan létrejön Isten és ember-között a teljes kontaktus. Krisz
tusnak olyan átfogó hatalma Van, hogy a maga részéről embereket 
nevezhet ki itt lent az isteni világ képviselőiül / hordozóiul./- 
E zek az ő apostolai.  Jézus az ő megbizatásukat az övéhez hasonló, 
nak tartja:" Amint engem küldött az Atya, ugy külde le k én is ti
teket, / János 20,S1,/"--Krisztusnak nem csak tizenkét apostola 
volt . Az UT -mutat ne künk apostolokat minden gyülekezetben / Efé- 
zua 4,11. I.Kor. 12,28./ férfiakat, akik fel vannak hatalmazva, 
hogy Krisztus és a gyülekezetek között már meglevő kapcsolatot 
őrizzék meg tisztán vagy uj helyeken létesítsenek ilyent.-Az a-
postolság az UT-i jelentésében nem egy rendkivüll intézmény,a- 
mely egy bizonyos ideig volt szükséges, hanem rendes szolgálat,a- 
mely mindig szükséges/ ha a tizenkét apostolnak is páratlan je
lentősége van./ Ha nincsenek többé apostolok, azaz felhatalmazott 
követek, ugy ég és föld között megszakadt az összeköttetés.
Széljegyzetek:A z apostol az l sten országának elhivott és felhatal
mazott képviselője.--Az apostol egészen más mint egy vallásos hős 
vagy egy zseni.--Krisztus az Apostol.— Az  apostolok szabályosan 
hozzátartoznak Krisztus gyülekezetéhez.

Apostol.
 / Megfelel a latin misszionáriusnak, követet jelent. /



B  é  k  e
A héber arám kifejezés olyan állapotot jelent,ahol az ember 
sértetlenül,biztonságban van,semmi ellenséges támadásnak nincs 
kitéve;másfelöl a szó jelentése :jó egyetértés,szövetségben levés, 
közösség/barátokkal,szomszédokkal,szövetséges társsal/.Még ma is 
igy hangzik keleten a köszöntés"Béke veled."Magától értetődő,hogy 
azok a nomád arabok és palesztináiak között egyenesen szokássá vált 
az a köszöntés,akiknek az élete állandó bizonytalanságban folyik. 
Mindenfelől veszélyektől vannak körülvéve,minden pillanatban nem várt 
támadásoknak vannak kitéve,igy a puszta fiai sóvárgó vágyat táplál
nak magukban,hogy legalább egy időre nyugalmuk legyen,hogy egyszer 
biztonságban legyenek.Éppen ennyire hatalmasnak kell lennie bennük 
annak a kivánságnak,hogy hü barátaik,megbizható szövetséges társaik 
legyenek,akik sikra szállnak egymásért,egymássál mindent közölnek 
és akikre az ember tartózkodás nélkül rábizhatja magát.Ebből a 
háttérből kell megérteni a köszöntést:"Béke Veletek. "A béke amire a 
keleti ember gondol nem csupán hangulat,nem csupán valami, 
ami csak,vagy főleg,az embernek a belsejében létezik;békét kivánni 
azt jelenti,hogy valakinek azt kiván i,hogy tényleg ne támadja meg 
ellenség,vagy ,hogy csellel el ne fogja,jól el rejtve legyen előlük. 
Békét kívánni annyit jelent,hogy mástól nem sajnálni azt ,hogy a 
szomszédja vagy valaki védelmezője lakást,védelmet , segitséget és 
életének gazdagodását adja meg neki. A béke valami olyasmi, ami 
előszőr az ember helyzetén kivülről jön és azután a bensőjében 
jön létre.Egészen ilyen reálisan kell gondolni  ha az UT ban 
a békéről van szó.A béke itt azt az állapotot jelenti,amelyikben 
az ember ellenséges/démoni,vagy démonoktól megszállt emberi / 
hatalmak nem támadják meg,vagy ugy föl van ellenük fegyverezve 
és előlük elrejtve,hogy nem árthatnak neki.Békében lenni" azt jelent 
hogy a Mindenható a védelmezőnk és szövetséges társunk,Vele 
bennső szövetségben vagyunk egybekötve.Istennel békességben lenni 
azt jelenti / R.5.1./hogy közvetlen kapcsolatban,élő szövetségben 
legközelebbi szomszédságban,életközösségben lenni Vele.
Magától értetődik,hogy ennek mérhetetlen következményei vannak az 
ember bennső életére vonatkozólag is;de hogy egy ember békességre 
jut az UT szerint nem csupán bennső esemény .Az Isten békessége 
mélyen beleszövődik az emberi lélekbe-oka és léte abban van,hogy 
az embert kiragadja abból szférából,amelyikben a sötétség,
hatalmai zaklathatják,nyugtalanithatják és bánthatják;most már 
Istenének legszorosabb közelségében van elrejtve /Ps.34,8:Az égi 
hatalmak tábort járnak körülötte/Krisztus mondja övéinek:Békességük 
legyen Öbenne /Jn.16,33./Szélben állni azt jelenti,hogy ott állani 
ahol a szél fuj.Napon állani azt jelenti,hogy ott lenni ahol a 
nap süt.Krisztusban lenni azt jelenti,hogy hatókörében,cselekvési 
körében lenni.Ebbe a körbe nem ér el a gonosznak a hatalma, 
ezért uralkodik itt a béke.Hogy ab ékesség isteni hatalmi tett,az 
Jézus szavaiból nyilvánvalóan kitünik: a tanitványok békessége az 
olyan házra száll rá,amelyik érdemes erre-ha a ház nem méltó rá 
ugy az ő békességük ismét visszatér rájuk/Mt.lo, 12-14./Figyeljünk 
csak Jézus szavaira:Ö nem ugy adja a békességet mint a világ.Ha 
evilági ember köszön:"Béke Veled" ugy ez csak szó és kivánság.Ha 
Krisztus mondja:"Béke Veletek" ugy Isten közelségének a védelmizónájába 

kerülnek az igy megszólitott emberek /Jn. 14,27/ 
Széljegyzetek: A béke kifejezést a kelet életéből kell megérteni.- 
A béke nem a lélek nyugalma,hanem az embernek Isten közelségébe 
való elrejtettsége .-A béke él etközösség Istennel.-A béke isteni hatalmi cselekedet.



D é m o n o k .
Az Ujtestámentumben démonoknak nevezik a a iscene-llsnea szellemeket 
Ezek az emberi élet láthatatlan hátterében tevékenykednek. Nagy csapa

tokban népesitik be a levegőt / E f 2 :2 és 6:12./ Hatalmas befolyást gya- 
korolnak nyilvános helyzet alakulására. A z emberi életben Ők vannak 
ott valamiképen minden gonoszság mögött. Birodalmat alkotnak, melynek a  
szálai legfelsőbb démon kesébe futnak össze / Luk.11:15 és E f,2:2./
Az egész jelenlegi világprocesszus a bélyegét a démonok túlsulyától
    A  démonoknak / vagy egy részüknek/ szenvedélyes vágyuk van a 
 testbeöltözésre; benyomulnák az emberi testbe és az ilyen embereknek fé- 
 lelmes kinokat beteges megnyilvánulásokat okoznak / Máté 17:15,18 és Lu- 
 kács 8:27 és sok más hely./ Egy ilyen ember, akiben démon lakik, 
 időről-időre teljes elvesziti személyes sajátosságát és egy egészen i- 
 degen természet beszél belőle. A démonikus embereknek egészén különleges 
 érzékenységük van egy Isten által küldött követ közeledtére. Mig az egéaz- 
 séges emberek az istenség közellétét bárgyun félreismerik, a démonlkusok 
 azonnal megérzi le .-Ha jön az isteni uralom, végez a démonok sürgés-forgá
 sával / Lukács 11:20./ . Máskülönben az a helyzet, mintha Jézus jövetelekor 
 a démonok birodalma minden erejét összpontositaná. A démonok száma Jézus 
 idejében nyilvánvalóan különösen nagy volt.- 
Széljegyzetek: A démonok ennek a világkorszaknak a láthatatlan erő- 

 tényezői. — Különleges esetekben a démonok birtokba vesznek egy embert,
 ugy hogy személyes élete egy időre teljesen háttérbe szorul*



D  i c s ő s é g
A megfelelő görög kifejezés:doxa Luther forditásában négyféle- 

képpen hangzik:dicsőség/pl. a Miatyánk végén,Tied a dicsőség;Jn.
1,14, ;17,22.24./Világosság/pl. Luk.2 ,9,Az Ur világossága 
ragyogta körül őket.- I.Kor.15,4o.41/,tisztesség /pl.Jn.5,44/,

 hinév /Ruhm,pl.R.3 ,23..../A doxa s z ó  klasszikus görögben 
tkp . véleményt jelentett, később jó véleményt, tekintélyt, tiszte
letet .AZ UT.görögben a doxa szó uj alapjelentést kapott mint a 
héber kábod megfelelője.itt annyit jelent:ragyogó,földöntuli 

 világosság, csillogás ,átvit - értelemben: fenség,hatalom,azután 
 föltétlenül győztes hatalo m .Mindezek összeségét is jelenti.- 
 A következőkben a görög doxa szót dicsőség/Hérrliciiké'it/kifeje- 
zéssel helyettesitjük tekintet nélkül arra,hogy a Luther féle 
 forditásban hogyan hangzik.A dicsőség direkt ragyogást jelent 
 I.Kor.15,4o-41 ben ,ahol Pál arról beszél hogy minden mennyei 
testnek sajátságos ragyogása van.A nap mérhetetlenül világosab
ban ragyog,mint sok csillag:igy lesz a megdicsöült emberi testtel 
is,mérhetetlenül dicsőségesebb lesz,mint a mostani test.- 
Az angyalból is ,aki Jézus születését jelenti meg hatalmas 
fényesség árad ki /Luk.2,9/.-Mialatt Jézus három tanitványával 
a hegyen van teste mennyei fényben ragyog,ugyhogy még ruháját 
is belülről átvilágitja ez a fényesség.Mózes és Illés is 
földöntuli fényességbe -, jelennek meg/Luk.9,28-31/ .A katolikus 
dicsfény ábrázolásban megvan egy bizonyos emlékezés arra,hogy 
Istennek a jelenléte az emberi életet egészen a külső megjele-  
 néséig dicsőségessé teszi.Jézusról az van megirva,hogy Ö 
Isten dicsőségének visszatükröződése/Zsid.l,3/.A dicsőség 
jelent egyidejüleg fennséget,uralkodói hatalmat is,ugy ahogyan 
azt a jólismert helyen olvassuk Jn 1,14 ben:"Láttuk az Ö dicső 
ség ét ,mint az Atya egyszülöttjé nek dicsőségét . "Vagy azokon a 
helyeken ,ahol Jézus visszajöveteléről beszél,az Atya dicsőségében 
angyaloktól körülvéve jön majd vissza/Mt.16,27;24,3o;25,31/.Jakab 
beszél arról,hogy a jelenvaló Urnak a dicsősége a gyülekezetben 
minden emberi rangkülönbséget eltüntet./Jak.2./.-A dicsőségről, 
mint isteni rendelkezési hatalomról beszél Jn. 2./kánai mennyegző/ 
Jézus itt nyilvánitotta ki először uralmát a teremtés erőin, 
dicsőség határtalan győztes hatalmat jelent Jn.ll szerint/Lázár 
feltámasztása/.Az az áttörés ,amely föntről a halál birodalmába 
történik,megmutatkozik Krisztus győzelmi kiáltásában semmi sem 
tartóztathatja fel Isten Fiának teljes hatalmát/Jn. 11,4/Krisztus 
az Atya dicsősége által támadott fel,ami azt jelenti,hogy a sötét
ség és halál hatalmain vett diadalon keresztül/Róm.6,4./.Az ember 
mint Isten képmása is juttat dicsőséghez/ragyogás, fennség,győzelmes 
hat lom. r.i inden gonosz felett/.A Teremtötől való elszakadása 
által ez a dicsőség elveszett/"mindnyájan bünösök és Isten dicső 
sége nélkül - szükölködnék" R.3,23/;de ezzel az embernek nem kell 
megalkudnia.Nem kell kompromisszumot Ktönie ezzel az állapottal 
amiben isteni származásának nemessége,fennsége és győzelmi ereje 
hiányzik.Azon kell lennie,hogy az istentől való -dicsősége- vissza 
jöjjön,visszaadassék neki.Ezt nevezi Jézus hitnek.A hitetlenség 
onnan származik,hogy az ember kisebb tisztesség után sandít,mint 
ami a számára adatott.Ezért arra törekszik,hogy embereknél 
t iszteletben álljon, igy ez elvonja a nagyobb után való komoly 
törekvéstol/tisztelet, fennség,dicsőség,amely őt fentről illetné 
meg,és igy nem tud hinni abban,hogy a mennyei Atya neki magasabb 
tisztességet adhatna/Jn.5,44 !!!/.A becsvágy,hiuság onnan származik 
hogy az ember a csekélyebb tisztességre tör.Krisztus tanitványait 
ugyanazzal a dicsőséggel látja el,mint ami neki adatott/Jn.17,22, 
24/nemhogy ezáltal uralkodjanak,hanem hogy Isten királyságát 
méltómódon képviselhessék.- Szükséges,hogy a keresztyének isteni 
fennséggel legyenek felruházva.Mert csak akkor szünik meg az 
emberdicsőités,ha valami egy másik világból származó sokkal



dicsőségesebb, lép be az életükbe,mint amit.  
   ennek. a világnak a legjobbjai,legkegyesebb 
vagy legnagyobbjai tudnak adni.Ekkor történt csak meg, mint 
egyket a z  ember Fiával megtörént,hogy "elálmélkodnak és dicsérik 
az Istent" Mk.2.12.-A Miatyánknak..az utolsó,szavában:"Tied a 
dicsőség" mi arról teszünk vallást ,hogy a mennyei Atyánál minden 
Sötétséget keresztülragyogó világosság van,minden földi nagyságot 
tulszárnyaló fennség, minden sötét hatalmat legyőző erő,hatalmat

 Széljegyzetek:A görög doxa kifejezés és a  Lutherfordítás.-Dicsőség 
annyi ,mint ragyogás.-Dicsőség annyi,mint fennség.-Dicsőség  
mint győztes hatalom.-A dicsőség az ember normális felszerelés  
/kelengyé je/ .-A dicsőség Krisztus szolgájának fegyverzete.



"Ekkor megalkotta az Ur Ádámot /a képviselőt/ a földnek porából és az 
 arcába lehellte az életódemet, igy lett az ember élő személyiséggé."/I.Mó- 
zes 2:7;/ A z ember eredeti méltós á g a  felségjoga, Istenhez való hasonla- 

 tossága, az egész teremtés feletti urasága, a Teremtőhöz való belső oda-
tartozandósága, a Mindenhátónak az ember teremtésében a személyisége gyö- 
keréig ható részvétele, az emberi életnek közvetlenül az Isten életteljes- 
ségéből való eredete,-mindezt az Ujtestámentum nem fejtegeti hosszassal és 
teoretikusan. Mindezt ismertnek tételezi fel a teremtéstörténet alapján. 
Jézus is egészen világosan hozza ezt az ősi igazságot, amikor tanitványait 
tanitja szólani: " Mi Atyánk." Ezzel nem csak azt akarja mondani nekik,
 hogy az embernek szabad felpillantania a Mindenhatóra mint Gondviselőjére- 
 és oltalmazójára. A tanitványi imádság bevezető szaval nem csak azt az ér
 
z
ést fejezik ki, hogy az ember kéri az isteni gondviselést mint ebben az 
 énekben: “Parancsold meg a Te utaidat." A mi Atyánk megszólitást, mint 
 Jézus minden szavát a legkézenfekvőbb értelmében kell értenünk. Az én a- 
 tyámtól származom; szüleimben van az én eredetem. Az Ujtestámentum isten
 neve emlékezteti az embert isteni eredetére, származásának nemességére, 
 A felső világban levő iagazi hazájára. A z ember isteni nemzetséghez tarto - 
zik ez Jézus tanításinak alapfeltétele és kulcs az ő megértésére.--Köve-
teléseinek hallatlan sulyát, annak égbetörő felségét Jézus a Hegyi Beszéd
ben az ember veleszületett felségjogával indokolja. Az embert megilleti, 
hogy ég-magasan felülemelkedjék minden gonoszon és aljasságon, amint egy - 
 császári herceget is megillet az egészen ragyogó, tiszta megjelenés. A ta
 nitványoknak viselkedésükben oly felségeseknek kell lenniök függetlenül 
 környezetüktől, hogy ezáltal Mennyel Atyjuk fiainak ismerjék fel őket 
 /Máté 5: 4 5 , 4 6 /— Mivel az embernek a mennyben van a hazája, veleszületett 
joga      a legnagyobb dolgot kérni onnan felülről.A 
Szent izellea, azaz magával a Mindenhatóval való közvetlen összeköttetés 
olyan természetes számára, mint a kenyér a gyermeknek az atyai házban 
/ Lukács 11:9-13./ A Mi Atyánk egész pátoszát megérzi az, aki előtt hatal
masan felragyogott, honnan is jön az ember. Az megérzi a tanitványi imád
ság kéréseinek mély, belső jogosultságát. Az megérti a nyugalmat és a 
magátólérthetődöttséget, amivel világrengető dolgokat hoz elő. Azt megra
gadja az itt hangossá váló eget ostromló, szenvedélyes epekedés . Az ember 
eredeti méltósága inditja fel a Mindenhatót, hogy olyan hatalmas dolgot- 
vigyon végbe a megváltása érdekében. Az emberi nem eljövendő tökéletessé-

ge is abban van megalapozva" amire a Teremtő kezdetben rendelte ae em- 
bert. Ezért örökség, azaz átszármazott vagyona a neve annak a dicsőség- 
 ne., mely egyszer meg kell hogy adassék az embernek /Ef.1:14,is és 
 I.Péter 1:4 ./ --Az U jtestámentum amilyen magától érthetődőleg abból a tény
 ből indul ki, hogy az ember eredete szerint Istenhez tartozik, épp oly 
 kevés szót vesztegatarra is, hogy az ember itt, ebben a világkorszakban, 
 alapirányában istenellenes. Ebben az értelemben mondja Jézus Péternek

E m b e r .
  Az emberrel kapcsolatos héber kifejezés /  adam/ a legu jabb kutatás sze- 

  rint képviselőt /helyettest/ jelent / S.Hirsch rabbi./ A z Ujtestamentum-
b a n  ember alap jelentésének megállapitására az az irányadó, amit a Bib-
  l i a  e l s ő  l a p j a  mond a teremtéséről:"Egy képviselőt akarunk teremteni a mi  hasonlatosságunkra, mely a mi ősképünknek megfelel."/I.Mózes 1:27./



nem azt mondod ami isteni, hanem ami emberi" /Máté 16:23./; a fari- 
zeusoknak pedig ezt mondja:"Ami nagyszerü az emberek  között, az 
borzalom az Isten előtt." Éppen igy érthető Pál mondása:"Az Isten igaz 
minden ember hazug" / Róma 3:4/. Ezek és minden hasonló hely az Istentől 
vollévő azaz abnormális emberről szól.
 Széljegyzetek:Amit az Ujtestámentum az emberről mond, egészen érinti 

Biblia első lapját.--Isten- azt Atya azaz: az ember isteni nemzetségü.-- 
Jézus követeléseinek nagyságát az ember veleszületett felségjogával in 
dokolja.--Az embernek isteni eredete adja meg a jogot, hogy a legnagyobb 
dolgot kérje.--  világkor szakban az ember aláplránya istenellenes.



 Evangélium.

Az evangélium jó üzenetet, vidám hirt, örvendetes közlést Jelent
E z t  a szóhasználatot komolyan kell vennünk. A z evangélium az UT-ban 

  s o h a s e m jelent az laton országával kapcsolatos t  a  n  i t  á  s  t, 
utbaigazitást oktatást, hanem mindig önnek az országnak a közel  
beálló vagy már bekövetke zett eljöveteléről szóló ü  z  e  n  e  t  e  t 
/ közlést / . Jézus t  a  n  i t  o  t  t   i  s / Máté 4,23 ./ Tanitás az 
Isten országáról való példázatai mind; a Hegyibeszédet határozottan 
tanitásaként jelzik; nem hiába nevezik őt R abbinak. Az ő  t  a  n  i
t  ó  i tevékenységétől világosan megkülönböztethető az üzenet kihir - 
detésében végzett h  i r  n  ö  k  i  s  z  o  l  g  á  l  a  t  a /Máté 4,25,/ 
--Különbözik tehát az Isten országáról való tanitás az Isten orszá- 
gáról való üzenettől. Jézus kikiáltja az Isten országa eljövetelé
ről szóló hirt,azaz közli: az ég haderői itt vannak, hogy végezzenek 
a sötétség hatalmával. Isten maga vette kezébe a kormányzást dal ál
litja helyre ismét az ő Isteni rendjét.— Ha "ilyen hirt kiáltanak ki, 
ugy meg kell vizsgálni, vajjon beigazolódik-e az. A betörő isteni 
hatalomnak valamiképen ugyancsak határozottnak kell lennie. Igy is van: 
Jézus kikiáltja az üzenetet és egyidejüleg gyógyit minden betegséget 
a nép között / Máté 4 :23./ . Az apostolok hozzák Nyugat haldokló né
peinek az Evangéliumot és közben az általános bomlási folyamatban 
élő emberek ujjáteremtetnek.— A bekövetkezett uralomváltozásról szó- 
ló üzenet az azt kisérő isteni hatalom megnyilvánulásaival együtt 
önmagában olyan érthető, hogy a szegények / azaz, akik magasabb 
szellemi kiképzésben és theologiai ismeretben nem részesek/ köny- 
nyen meg tudják érteni. /M áté 11:5, Lukács 4 :18 ./ A tanitás lehet 
a theologusok harci tárgyául, az üzenet vigasztalás és beteljesü
lés az embereknek.— Ha az üzenetet egy ország eljövetele kiséri, 
ugy arról van szó, hogy állást kell foglalni ezzel az országgal 
kapcsolatban. Amikor Jézus az ő tanitványáét kiküldi, az üzenetet. 
 kihirdetni /Máté 10:5 stb. / utasitást ad nekik, amelyből kitünik, 
hogy azonnali állásfoglalást várjanak a hallgatóktól. M t  10:12 -14,/
A tanitáson lehet gondolkodni, lehet’.azt megfontolni. Az Iste-a or
szágáról való üzenet döntést követel, engedelmességet kiván.— A 
nagykövet maga annak az uralomnak a hordozna, amelyet hirdet. A z 
ő országának a haderői vagy egyidejü leg vele vannak vagy gyomon kö-  
vetik őt. Ezért mondja Pál:" A z evangélium Istennek ereje, mely meg-
szabadit a sötétség hatalmától,” /Róma 1:16 ./Az üzenetet / ha az 
valóban üzenet éa nem tanitás / ugyancsak  kiséri a gonosz uralmi- 
köréből kiragadó nagy isteni ságitség./Ap.Csel. 10:44./

Széljegyzetek: Az evangélium nem tanitás vagy oktatás, hanem ü - 
zenet.--Az evangélium annak a hirnek a kiváltása, hogy az Isten 
világa betör ebbe a világba. — Ahol az evangélium jelen vei, ott 
a betörő isteni uralomnak az jelei is Jelen vannak.--Az evangélium 
be az egyszer valóban itt van, azonnali állásfoglalast követel.



Halál.

Az Ujtestamentumban a halál nem természetes befejeződése az életnek, 
hanem rettenetes természetellenes jelenség. Nem igaz, hogy az isteni te- 

remtés a halál csiráját is magában hordozza. Inkább a Teremtőtől va- 
ló elszakadás által az isteni teremtés elpusztításának lett a következ- 
ménye a halál /  Róma 5:12 és 6:23, vesd össze I .Mózes 2 :12-ve l ./ A halál 

kegyetlen ellenség;Jézus felbőszül a pusztitása láttára, amit betániai 
barátainak házában okoz / János 11:38./. Jézus halott-feltámasztásai Isten 

uraságának voltak egyes részlegbetörései a halál hatalmi körébe. Az Ő
egyetlenszerü feltámadása kilátátást teremtett a  meghalás törvényszerü- 
ségének reménytelen sötétségéből / I .Péter 1:3-4./ és lefektette az alap- 

ját a halál végérvényes legyőzésének. Egyszer ennek az ellenségnek a ha- 
talma teljesen megtörik / I .Kor. 15:26./ A z  apostoloknak is volt hatal- 
muk a halálon / Ap.Csel. 9:36-42 és 20:9-12./ ..Halálról nem csak ott be- 

szél az U jtestamentum, ahol az ember bomlása már nyilvánvalóan bekövet- 
kezett, hanem ott is, ahol az titokban elkezdődött, mert az ember el van 
vágva az élet isteni ősforrásától. "A te testvéred halott volt", -mondja 
 az Irás a fiúról aki elvált atyjától / Lukács l5:32/ . "Halottak voltunk 
 elkülönitettségünkben" /Károli:  a vétkek miatt/ /Efézus 2 :5./ E zt nem 
képletesen, hanem egészen valóságosan kell érteni. A z Istentől távol é- 
lő ember mind inkább elhal a helyett, hogy vállalná mindazt, ami isteni 
és nagy. A helyett, ami végül is megadja az értékét az emberi életnek, 
inkább részvétlen és érzéketlen mint egy hulla. A teremtmény még képes 
mozgásba hozni a vérét;  a Teremtőre való gondolás viszont hidegen hagy
ja; vallása ha van neki, nem ér el az élete érveréséig. Azt a magasztos 
dolgot, hogy a Mindenható testvért adott neki, az Istentől távollévő em
ber nem látja. E z nem ragadja meg a szeretet őserejével. Az ilyen halotti 
állapotba hozza krisztus a nagy változást: "  Mi tudjuk, hogy átmentünk a 
halálból az életre, mert szeretjük testvéreinket. /I.János 3 :14./ Most a 
testvér a-testvért a vér szavával köszönti. Most ujjong az ember az ő 
Teremtőjének közelsége miatt, mint a mély aknába eltemetett ember a napot

Széljegyzetek: A halál nem természetes folyamat, hanem hátborzongtató 
természetelleneség.-Az Isten uraságában van a halál fölötti győzelem.—  
Halál van mindenütt, ahol a felső hazával való kapcsolat megszünt.—  
Az Istennel ellenséges ember meghal a helyett, hogy minden istenit vál-



Hivatás, elhivás.

A z  UT-ban ezen a szón azt értik, amit ez fejez ki: valaki egy má-
sik személytől valamire el van hiva: egy munkára, egy állásra, meg  

van hiva egy ünnepre.A tanitványok nem magukban döntik e1, hogy is- 
ten országát hirdetik, Jézus hivja e1 őket./ Márk 6 :7,/ Jézus maga 
elrejtettségben vár és folytatja az ő atyja iparát, mig el nem hivatik 
lsten munkájára. / Márk 1:9 köv./. Pál apostolul van elhiva; egé- 
szen az addigi alapirányival ellentétesen ad neki parancsot a felül- 
ről való elhivás, hogy vigye el az evangéliumát a népek közé.- A 
gyülekezet Isten országába / I. Thess. 2:12. /, a s ö t é t s é g i  az 
isteni világosságra van elhiva.--Itt mindenütt egy világos személyes 
elhivásról van szó, melynek az volt a következménye, hogy az embe- 
rek egyik állapotukból egy-másikba, egy eddigi irányból egy u jba 
helyeztettek á t . - Az U T-ban a nyelv még nem üresiti meg az eredeti 
értelmét, hogy ott egy munkakört, melyet valaki maga választ magá-  
nak, hivatásnak neveznék. Mi "hivatásválasztásról” szoktunk beszélni. 
Ez UT-i értelemben fából vaskarika lenne. Amit az ember maga vá
laszt; az éppen nem hivatás. Hivatásunk csak egy kivülről jövő el
hivj, elhivatottság követkeeztében lehet. Utólagosan azu t án dönthettünk, 
hogy a hívást elfogadjuk-e, vagy elutasitjuk, de hivás előtt vagy 
a nélkül nem Jut az ember abba az állapotba, amelybe csak elhiva 
lehet jutni. A gyülekezet tagjává, Krisztus szolgájává, az Isten 
országa h o r d o z ó v á  nem lehet lenni, csak azért, mert az ember 
erre hajlamot érez magában, vagy eltökélte magát erre, éppenugy 
amint manapság nem lehet egyetemi tanárnak lenni, mert tolakodik 
az ember: elhivás szükséges ehhez. — Az UT-ban elhivás alatt sehol 
sem olyasmit értenek, amit magunkban elképzelünk, hanem amit meg
hallunk; nem olyasmit amit magunkból előszedünk, hanem amibe belé
pünk; név holmi “absztrakt dolgot hanem valami konkrétot ; nem egy 
gondolati tényt, nem egy puszta élményt", "hanem egy eseményt.Az 
elhivás eseménye jóval hatalmasabb nagyobb,mint maga a munka, a- 
melyre valaki e1 van hiva. / Jézus, P ál, az első pünkösdi 3OOO 
ember elhivása./

Széljegyzetek:A z elhivás,hivatás egy egészen valóságos elhivatott- 
ságot jelent.—  A hivatás ellentéte a magam elhatározása,vagy saját 

v á l a s z t á s .--Az elhivás nem az emberi személyiségen belül végbemenő 
folyamat, hanem egy magasabb személytől való legyőzettetés.



A hit jelentése héberben: meg ragadni,ragaszkodni,hünek 
lenni; a görög kifejezés pistis jelentése:hü ség.Németben 
a "hinni" szó rokon az igérni,fogadni /hüséget fogadni, 
magát tulajdonba adni/ szóval.Ha Bibliában arról van 
szó hogy egy ember hisz,u gy az az alapjelentése ennek.
hogy ragaszkodik az ember ahhoz,hogy Istenhez tartozik- 
hogy isteni eredetéhez hü marad- hogy mennyel hazájától 
nem távolodik el.Ez a ragaszkodás,ez a hűség különböző 
módon nyilvánul meg mindig aszerint,amilyen állapotban 
van az ember.Ha Istentől távol van,akkor heves honvágy 
fogja el,egy kezdetben szelidebb ,de később mindig hatal

masabb vágy,hogy visszatérjen eredetéhez.Az őshaza iránti 
hüségnek ezt a megnyilvánulását nevezi Jézus az igazság 
iráni éhségnek és szomjuságnak/igaznak lenni : Istenhez 
közel,Istennel összekötve lenni/ A hit azoknál az emberek
nél,akik Istentől elszakadtak  el vannak szakadva/ elemen
táris fájdalmas vágyakozás vissza Hozzá.Ezt a mély s óvár
gást semmivel nem lehet elcsititozni ,ez vigasztalhatatlan 
bánat,ami vigaszra csak akkor talál,ha a vágy eléri a 
célját /Mt.. 5.4,6 ./Hinni annyit jelent,mint; elutasitha- 

tatlan szükségét érezni annak,hogy az ember minden elvá
lasztó körülményen tul visszataláljon oda,ahonnan jött.
Hinni annyit jelent,hogy minden uton módon rést nyitni a 
meglevő gátakon és viharosan zörgetni az ég zárt ajtaján.
/Lk.11.9-lo./Hinni annyit jelent,mint megállni abban a 
reményben,hogy egyszer ezek az ajtók megnyilnak.

A honvágy fájdalmat okoz.Igy a hit,mig. az embernek 
az létén közelsége hiányzik,mély nyugtalanságnak,és 
gyötrelmes fájdalomnak a forrása.Ennek a szükségnek mély 
megértése tűnik ki a HB. ből .Honvágytól kinzott emberek
hez szóló kiáltással kezdŐdik:Fájdalmaitokat ne hagyjátok 
bánattá válni ! Különben éjjeleteket és nappalotokat a 
fájdalom emészti fel.Tartsatok még ki egy kissé,akkor 
bánatotok megvigazsitaltatik ,éhségtek l ecsillapitttatik, 
és szegénységiek gazdagságra fordul. Persze a szülőföldhöz és 
szokásaihoz;mégis csak a szülőföldön lehet leginkább 
ragaszkodni.A Hit akkor jön létre először igazán,,ha többé 
nem csak keres ,hanem talált is;ha kérdéseire a felelet, 
kopogtatásaira a megnyittatás következett-ha Isten közeljött, 
ha Ö az eddig rejtett Isten,ki jelentett istenné lett.Ha ez 
megtörtént,akkor a vágy halvány képzetéből a beteljesedés 
meggyőződése lett,akkor a mély fájdalom üdvösségre vált/H.11,1; 
Mt.5,4/A z  igazi hit: boldogság,beteljesedés,hazatérés, 
meggyőzetés.A hit csak azáltal jön létre,hogy a szakadék 
fentről le betemethetik,a válaszfalak l edöntetnek,amelyek 
Isten és ember között állottak. Hogy a z  embert a Teremtővel 
való érintkezés megszabaditja a merevgörcstől és az isteni 
élet áramát érzi magában:"Hiszünk az Ö hatalma erejének 
munkája szerint"/Ef.1.19/Mintegy vörös fonál ugy huzódi k 
végig az egész UT on:  Isten világának a mi világunkba való 
eme betörése Krisztus által történt meg.Ö hozta el földi 
ittléte alatt Isten közelségét az embernek.Ö nyitotta meg 
az ember előtt a mennyet és hozta le a gyógyulás fés 
megujulás hallatlan erőit.Ö győzte le engedelmessége által 
a sötétség hatalmasságait és azok sorain keresztül utat 
nyitott a menny felé.A halálból föltámadt,Istennek a közelébe 
emelkedett és résztvesz az Atya dicsőségébe.Fentről munkál
kodik e világban.Személyes beavatkozása által embereket
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ragad ki istentől való távolságukból és közösséget teremti 
nekik a mennyei Atyával.Nincs senki más,aki ezt megteheti 
/Acta 4,12/A szive mlyéig megrendült embernek mondja P á l .  
Filippiben:"Higyj az ur Jézus Krisztusban és idve ülsz te 
és a te házadnépe"/Acta 16,31/,ami azt jelenti:ragadd meg 
az itt jelenlévő Jézust és ragszkodj Hozzá,ugy ismét kapcso- 
latba jutsz Istennel.Az apostol nem azt akarja, hogy hallgatói 
egy tanhoz .ragaszkodjanak,hanem,hogy egy személlyel találjam 
kapcsolatot;nem Krisztus kereszt jében,vagy feltámaddsában 
kell hinni,hanem Abban ,aki értünk keresztre feszittetett 
és feltámadott.Ha hitre szolit fel az apostol,ugy az 
mindig azt jelenti,hogy kortársainak fel kell használni 
azt az alkalmat,ami éppen kinálkozik:közvetlen személyes 
érintkezésbe lépni Krisztussal és általa Istennel.Ez a 
hit -nem tan előadása által munkálkodik.Az apostol tanit  
de mindig csak azért,hogy a hitet előkészitse,vagy a már 
meglévőt előmozditsa.Maga a hit csak azáltal a hir és 
közlés által keletkezik,hogy a megdicsőült Krisztus most 
is jelenlévő valóság és éppen ezért lehet Vele barátságot 
kötni. Pál egyszer kimondja egészen világosan,hogy ilyen 
üzenet nélkül senki hitre nem juthat /R.lo.l4/Luther igy 
forditja:"Hogyan hallanának prédikátor nélkül ?"A görög ki- 
fejezés igy hangzik:herold./A hirnök teljhatalmu hiradásába 
jelen van Isten,ki jelenti hatalmát,elmegy az emberért 
és személyesen lefoglalja:"Mikor még szólá Péter ez igéket 
leszállt a Szent Lélek mindazokra ,akik hallgatják a 
beszédet “ Acta lo.44. a hit nem annyira elmult,mint jelen 
kij elentések által keletkezik - nem annyira a megtört
mint inkább a történő isteni tett által,-mindenekélött nem 
a szabaditás egyszer megtörtént munkája által,hanem a  
szabaditás most történő ténye által.Először Kri sztus 

személyével való ilyen érintkezés teszi Krisztus müvét valói 
sággá az ember előtt.A most számomra nagynyiló kijelen
tés tárja föl előttem az előbbi ki jelentést,a hit azt 
jelenti,hogy o t ahol ilyen kijelentések történnek,legyőzetni 
lefoglaltatni.A hit azt jelenti:a menny megnyilt ajtaján  
belépni.Ezért a h i t  megigazit, ami azt jelenti: Istenhez 
közei levővé, Vele  megtöltekezetté és Tő le megvilágositottá 
tesz.A hit normális,igazi emberré tesz.Hinni annyit jelent, 
mint Jézus Krisztus által a mennyei kapcsolatba jutni.De 
hinni azt is jelenti ,hogy ehhez a kapcsolathoz ragaszkodj 
amint Krisztus is ragaszkodott.Maga mondja: "A Fiu semmit sem 
tehet önmagától,hanem ha látja cselekedni az Atyát ” Jn.5 
igy a hivő sem tehet semmi mást,mint amit Krisztus mutat 
neki.Amig az ember felülről való világos utasitás nélkül 
minden félét megtehet,még nem hivő,nem igazodik szorosan 
ahhoz,hogy Krisztus az ur,aki egyedül dönt az életben.Ha egy 
a fentről jővő parancs kimarad,ugy a hivő ismét a várakozás 
álláspontjára helyezkedik,akkor ismét kérdezve,szegényen és 
éhesen várakozik és hüségesen kitart ammelett hogy a fény  
még el fog jönni.És akkor előjön, és az ember u jonnan 
meggyőződik arról,hogy vezetője van,akire rábizhatja magát, 
igy megy ez hitből hitbe ,/R.l.17/ "hitből" jelent egy hüség 
zavartalan várakozást,"hitbe” jelenti a meggyőződést,betel- 
jesedést,a mennyel való kapcsolatba jutást.A hit többé nem 
tájékozódhat csupán alapelvek és törvények szerint.Ha részi 
tekre bontja az ember, a törvényt,ugy saját magának kell 
döntenie affelől,hogy most melyik tv. rész kerül szám itásba 
és hogyan alkalmazza, azt az ember.Ezen az utón még i s  
a saját ura marad az ember önmagának.Lehetséges az,hogy 
akár egy ember,akár egy gyülekezet a biblia tanitásaiból 
és alapelveiből huzamosan kiépit egy rendszert,oly tisztán 
kieszelve,hogy ezáltal az evilági embernek a teljes önakarata 
és a jóllakott, önmagával békés ittléte be van biztositva.



 A hit meghozza a z  ember nagy elbizonytalanitását .Kikapcsol minden 
törvényes rendeletet és közvetitő forumot és minden egyes embert 

  az Ur személye elé állit,akitől minden pillanatban nemvárt és
nemsejtett utasitások jöhetnek.Hinn i  azt jelenti,hpgy a számitások 
ter ületét elhagyni és folytonos meglepetésekre hagyatkozva, élni.  
 Az Acta mutat nekünk embereket,akik esetről esetre magasabb vezetés 
 alatt állottak.hinni annyit jelent,mint" ehhez  a m ennyei vezetéshez 
hü maradni,még ha oly kalandossá is válik /II.Kor.6 .1-kk./Hinni 
azt jelenti,hogy föltétlenül lemondani arról,hogy tv.ben nézzünk 
utána annak mit kell most cselekdni, -mert ez a számitásnak hatáskörét 
az autonomiába való visszaesést jelentené és Krisztus vezetésitől 

 tvalo visszahuzodást./R.7 .1-6/Ha hivő szabad az isteni tv.tő l,
  mennyivel inkább az emberi rendelése let öl és tradicióktól! Annyira 
fölötte áll azoknak,hogy a saját tájékozódása szerint,amit a 
szolgálatára kap teljesén belehelyezkedhet azokba,vagy döntő m odon 
szakinkat velük /l.Kor.9,2o-23/Hinni azt jelenti,hogy nemcsak .egy 
általános meggyőződéssel rendelkezni afelől,hogy isten uralma a 
világra kitérjed,hanem különösen ragaszkodni ahhoz,hogy most ebben 
 ai helyzetben,erre a feladatra,ezen emberek számára az 0 köz'elléte 
nélkülözhetetlen és szükséges és meg nem nyugodni addig,mig egy 
egészen határozott emberi szükség teljes sötétjében az isteni jelen
lét fénye föl nem ragyog.hinni annyit jelent,mint az életet ami, 

 istentől jön megragadni , de éppenugy jelenti K risztustól megragadva 
 enni /Fil 3.12./Nemcsak azt jelenti,hogy az ember bensőleg 
elragadtatik.Ténylegesen egy magasabb akarat által lefoglaltatik. 

 Másvalakinek a jobbágya lesz.Ez sorsa, amitől többé nem menekülhet;
hogy ennek a másiknak a munkájába,mint ’közremüködő,munkatárs

 van De leállitva.Krisztus sál való személyes kapcsolat által 
elementárisan foglyul esik az Ö akaratának,hogy mindenkit meg- 

 mentsen.Azért mondja hál: csak annak aZ embernek van hite, 
 akiból a szeretetnek őserejü energiája árad /Gal. 5,6/De e 
 megragadtatás közepette a hit mégis, szakadatlan megragadás;mint 
 sors jön,és mégis egészen személyes magatartás,tudatos engedelmesség 
éá az embernek állandóba legkisebb dolgokban is bevált emberi 
hüsége.Ugy,mint ahogy a szülőföld az ember számára sorsrendelte 
 hely,ami az ö létét menthetetlenül alakitja és ő mégis ugy áll azon 
a helyen,mint cselekvő,alakitó és felelős személy.Jézus hatalmas 
szóval visszautasitja,hogy mint hitet, ismerje el atisztán belső 

 állásos magatartást,ami a gyakorlati életet gyökerében vált azatlanul 
 hagyja .Nem alkuszik meg áhitat gyakorlattal,vagy személyéről való "
 helyes dogmatikai felismeréssel.Azoknak ,akik Atyjá nak akaratát nem 
  cselekedték,azt fogja mondani:"Sohasem ismertelek titeket " és 
 azokat, aki az embertársaik között a lég jelentéktelenebbekben nem 
 testvéreiket becsülték meg,a Sátán szolgáihoz hasonlónak mondja.
/Mt 7,21-23 25.41/Istenhez ragaszkodni azt jelenti,h o g y  ragaszkodni 

 Isten képmásához.Istenhez hünek lenni azt jelenti:embertársainkhoz 
 hünek lenni.Más szóval Istenben hinni jelenti,az emberi élet 
Istentől való alkotottságában hinni.H inni azt jelenti,hogy töret
lenül ragaszkodni ahhoz,hogy a Mindenható hatalmas és jó,hogy az 
Ö munkáit elvégezze,mégha az isteni segitségnek egyáltalán semmi 
lehetősége előre nem is látható /Jn.2o,29-H.ll/.A hivő ember nem 

 időzik a körülményekbe , elle állásoknál,a maga belső állapotánál
Látási iránya nem a földi sikban mozog:"Hisze . a mindenhato 

  körülményekben,változtathatátatlan állapotokban" hanem meredeken 
felfelé néz "Hiszek Istenben,az atyában,a Mindenhatóban ,a 

 Teremtőben".A hivő ember ha a Teremtőről beszél,nemcsak a 
  perfectumra gondol:Isten teremtett,hanem a presensre is :Isten 
teremt.Arra vonatkozolag,ami történhet számára nem irányadó az,

  ami horizontális irányból jöhet/ami az idői feltételekből kifej- 
lődhet/hanem az az irányadó,ami függőlegesen felülről jőve minden 

 valoszinüségiszámitást halomra dönt. ki minden ellenkező meggondolás  ellenére ragaszkodik hüségesen ahhoz, hogy .a Teremtőnek egy-hatalmi  szava ,puszta es üres világviszonylatainkban meg ma is létre hívhat-



valami dicsőségeset-az az ember a mindenhatóhoz ragaszkodik,aki az
égi hatalmakat mozgatja,aki a hegyeket kimozdithatja és
a iákat gyökerestől kitépheti ,az az ember maga is bizonyos értelemben 
mindenható lesz:"Semmi sem lehetetetlen annak".Ebben az értelemben 
kell a jánosi igét érteni:"Az a győzedelem ,ami legyőzte a világot,  
   a mi hitünk" I.Ján.5,4,.A hivő emberben olyan hatékony fentről 

ideáradó ereje lakik a jónak,hogy a Gonosz roppant hatalmainak e 
világon belül kapitulálniok kell ezelőtt.Ahol hit van,ott a jó 
oly elementáris,oly súlyos oly keresztültörő,hogy a sötétségnek 
ősi,erősen megépitett sáncait rohammal is beveszi.- 
Végül:A hittel közvetlenül együttjár a remény,az a biztos várakozá 

az. ember a többi teremtménnyel együtt eredeti isteni tisztaságára 
és szépségére állittatik helyre.Minden világkatasztrófa és a gonosz 
időleges győzelmei közepette a hit ragaszkodik ahhoz a reményhez, 
hogy Krisztus egyszer vissza,jön,végleg győztesnek bizonyul és az 
egész teremtett mindenség véget ér.
Széljegyzetek: A szó értelme.-A hit honvágy.-A hit hazatérés.-.
A hit személyes érintkezés Krisztussal,csatlakozás Hozzá.-A hit 
az üzenethózó szolgálatán keresztül jön létre,ami azt jelenti,hogy 
egy adott esetben való kinyilatkoztatás.-A hit ott marad meg huzamosan 
ahol az ember kitart Jézus Krisztus vezetésében.-A hit bizonytalanság 
egy lépés a kiszámithatóság területésről az isteni meglepetések zónája 
-Hinni annyit jelent,mint Krisztustól megragadva lenni és belekerülni 
az Ö életenergiáinak sodrásába.-Hinni annyi mint megragadni Krisztus  
életerőit;vonakodás nélküli felelősség arra,hogy Krisztus munkája 
menjen végbe.-A hit nem horizontális,hanem vertikális látási irány. 
A hit győzelem a világ minden hatalma fölött.-A hit megmaradás a  
történelem isteni célja mellett.-



Hozsánna.

A hozsánna a héberben ezt jelenti: "Oh segits." E z a királyhoz inté- 
  zett kiáltás hódolat. Jézus ezen kiáltás mellett vonul be Jeruzsálembe:
Hozsánna a Dávid Fiának." Dávid nemzeti hős volt, aki diadalmasan puszti-
totta el a haza ellenségeit. Az ő személyén mulott akkor minden. Senki 
 ember-fia nem tudta volna olyan hathatósan alakitani népének sorsát. 

 Ebben a kiáltásban: ”Oh, segits, Dávid Fia" , megbecsülő elismerés van, 
 hogy Jézus az egyetlen, aki az ellenséget le tudja verni és a sorsukat 
 meg tudja forditani. Azonnal kicseng belőle az a feletti ujjongta, hogy 
Isten felhatalmazásával jön minde zt végrehajtani. Hozsánnát kiáltani ezt 
 jelenti. Krisztusnak hódolni. 

  Széljegyzet: A Hozsánna a hódolat kiáltása.



Hus-test./S zarx./
Ezzel a kifejezéssel némelykor a test van jelölve, vagy az anyag, a- 

melyből a test felépül A l .  I.Kor.15:39./ N émelykor ezt a szót használjál 
a k k o r , ha egy embernek az eredetéről, fajáról, n é p  hovatartó zandó- 
ságáról van szó ./Kivánnám, hogy számü zve legyek az én husszerinti test- 
véreimért."Róma 9:3./Hellyel-közzel: hus-teattel van jelölve az egész lel- 

természet /I.Péter 1:24./ De a hustest az U jteatamentumban különöakép 
az embert jelenti, amennyiben el-van vágva az Istentől, és ezért önmagéi
bél merit és önmagáért él. A hus-test ellentéte a szellem. A Szent-Sze llem 
összeköttetés Isten és ember között, az isteni élet koncentrációja, az
örök világosság beáradása az időhöz kötött emberi sorsba. A hus-test a 
fölfelé való kontaktus hiánya, az igazi életre való képtelenség,a söté
ten lefüggönyzött ablakok mögött mesterséges fénynél való nyomoruságos 
tengődé. - Ha a hus-test szerinti életmódról van szó / R óma 8:3, ellen
tétbe G al.5:16-t:"szellemben jár"/, ugy az elsősorban nem csak a 
testben levő chaoszra, az érzéki ösztönök uralmira vonatkozik; legtöbb
ször az egész ember Istentől távollevő állapotára gondolnak# Komoly e- 
rényre való törekvéssel, mély vallásosságnál edzett lelkiéletjés átszelle- 
mült tanitói munkásság törik össze Jézus ezen igéje alatt is:"Ami hus- 
testből van hus-test az." /János 3 :6./ Hiányzik nála az istenség mély
ségeiből felbuzogó szellemmel áthatott élet. Ahol nincs meg azelőttiek 
ebből a forrásból való bősége, ott más barátságtalan forrásokból zu- 
dultak oda a hatások.Aki nem felülről, az alulról van inspirálva. Az 
 ellenségesen szembeszáll az isteni akarattal./ Hus-tasti beállitottsá- 
gunak lenni ellenségeskedés Istennel szemben Róma 8:7 ./ Mindemellett 
lehetséges, hogy egy ideig és egye s embereknél látszat szerint finom, 
szellemi, előkelő és kegyes a megnyilvánulási,idővel azonbap előtör a 
mélyből az istentelen, az önmagában megkötözött emberi élet, amelnyek 
saját cselekedetei meztelenek és utálatosak./Gal 5:18 stb./ mutatja- 
Jézus kinszenvedése alatta kegyesek, a törvénytudók és a gyülekezet ele
jének a viselkedése is,--Az Istennel egybekötött ember is, ha elvesziti  

 fölfelé való kapcsolatát, ismét kopár  s üres állapotba kerül és a hus - 
teat cselekedeteit kell tennie /Gal 5:16 stb./ A z Istentől elidegenült 
emberek életén még az oly annyira felfokozott vallásos gyakorlatok sem
változtatnak semmit:  a törvény cselekedeteiből egy hus-test sem igazul 
meg."/Gal.2:16./ Először a Teremtővel való érintkezés /azaz a hit / mun-
kálja meg az embert és az viszi végbe, hogy isteni rendeltetésének meg
feleljen.

Széljegyzetek: A h us-testaz istentelen emberi élet.--Az Istentől távol 
élő ember vallását és erkölcsét is hus-testnek hivják.



Igaz
 Igaz /dikaios/ az,aki egy bizonyos mértéknek/Hormának/ megfelel, 
Az ember ugy igaz,ha élete az isteni mértéknek megfelel,m igatartásá- 
nak ez a mérővesszője lényén kivül fekszik.Isten számára .mtiködé- 
séniek irány vonala nem lényén kivül van,hanem saját tulajdon lécéből 
és akaratában.Amit Ö egyszer akar és elhatározott,annál U meg is 
marad;ez az Ö igazságossága.-Isten az embert képmására teremtette; 

azáltal,hogy Lelkéből lélegzetet lehelt a Teremtő az emberbe,minden 
más teremtményétől megkülönböztető méltóságot áldott az embernek.
Az embernek-mint aki közvetlenül istentől származott szoros 
kapcsolatban kellett maradnia Teremtőjévei,mint isten tetteinek az 
eszköze,szerszáma,mint világosságának a hordozója.Az ember ettől 
az eredeti rendeltetésétől eltávozott;Istentől elidegenedett;az 
isteni benne a felismerjhetetlenségig e l t o r z u l t .-De Isten megmaradt 
amellett ,amit egyszer elhatározott .Akarata megmaradt ugyanolyannak, 
mint kezdetben volt.Kell valaminek történnie ahhoz,hogy az ember 
ismét visszatérjen Teremtőjéhez ,hogy istenhez való hasonlatossága 
ismét helyreállittassék.Hogy ez megtörténjék,ezért indit meg Isten 
mennyet és földet.Egész világkormányzásával erre a célra tekint,minden 
egyenesen erre tör feltartozhatatlanul és megrendithetetlenül/Ps.36 , 
6-7./ / a héber "igaz" kifejezés" rokon az " egyenes" kifejezéssel/
Hogy ez megvalósuljon küldi el Fiát.Ezért mondja Pál :"Az evangéliu 
umban nyilvánval" lesz isten Igazságossága" /Rém. 1,17.-Luther igy 
forditja: az igazságosság,amely Isten előtt érvényes./az evangélium 
arra mtitat tehát,hogy Isten eredeti akaratához hü marad:az ember 
Hozzá hasonló legyen,Vele legyen belsőleg összeköttetésben és hogy  
ezt az akaratát minden akadály ellenére is győztesen keresztül viszi. 
Éppen ebben mutatkozik meg Istennek igazságossága.mindkét hires 
igehely: R.l,17;Jn.5,16 tartalmilag ugyanezt mondja.-Isten igaz ez 
azt jelenti az Ujtestámentumban,hogy Isten rendbehoz,eligazit minden 
Ez a mindent rendbehozni akaró szándéka Istennek minden emberre 
egyaránt érvényes\Isten azt akarja,hogy minden ember üdvözüljön 
/megmentessék/ /I.Tim2 ,4./Igazságossága abban jelentkezik,hogy nála 
nincsen semmiféle előnyberészesitése az egyes embernek,nincsen Nála 
személyválogatás/R.2,11./Isten valóban ad e gyes embereknek,vagy 
népeknek rendkivüli/kimagaslo/ ajándékokat;de ez az akarata sohasem 
olyan,hogy másoknak kárára válik,hanem mindig olyan,hogy az a 
másik javát szolgálja/M t .2o,25-28/.Ha Isten valakinek többet ad,ugy 
többet is követel tőle.Isten igazságossága abban jelentkezik,hogy 
Ö nem minden embert ugyanazzal a mértékkel mér,hanem minden egyes 
emberre külön mértéket alkalmaz/Luk.12,47-46.//Ha az ember nagy 
ajándékokat kapott,ugy nagyobb terhet kell felvennie és nehezebb 
feladatot kell betöltenie / II.Kor.12./
Széljegyzetek:Isten igazságosságának a mértéke sajátmagában van,- 
lsten igazságossága:teremtő akaratánál való megmaradás.-Isten igazsá-  
gossága különösen abban mutatkozik meg,hogy mindent rendbe hoz.- 
Isten igazságossága nem ismer sablonokat.



Igazságosság,Megigazulás

a gyökereimtől el vagyok vágva.-Mivel az emeer Isteniszármazasu 
l é n y , e z  rendeltetése,hogy Isten közvetlen közelében éljen, vele
ö s s zeköttetés-ben maradjön,vele kapcsolatot tartson és ezáltal a 
kapcsolat által isteni származásához hü maradjon.A főparancsolatban: 
"Szeresd a te Uradat ,Istenedet..." az emberi életnek éppen ez az 

 M egmeghatározottsága van kifejezve,mert szeretni,annyit jelent,mint 
kapcsolatot tartani.Az ember számára az a normális /ez a norma, 
az emberi élet eleme/hogy I stenben gyökerezik,hogy a felső világból 
nyeri életének erőit, küldetését,egész formáját és irányát.
Igaznak lenni/igazi,valódi embernek lenni/ ennek következtében azt 
jelenti: hogy valaki istenhez kötött,Istenközelében él,Istennel benső 
kapcsolatban áll,Isten által megvilágositott,Istentől áthatott, 
Isten által felélesztett, és ez által istentől formált és Istenhez 
hasonló.-AZ igazságosságnak ez a jelentése már az OT ban is 
megtalálható,amint az pl. abban jut kifejezésre,hogy a Zsoltárokban 
és a Példabeszédekben az igaznak mintegy ellenpólusa mindig az 
istentelen /Istentől elveszett,Tőle idegen és Tőle távolélő ember /- 
A Római levélnek az alapgondolata:hogy az ember a hit által lesz 
igazzá/nem pedig a törvény cselekedetein keresztül/ innen egyszerüen 
érthető,mert a hit/lásdrészletesebben ott/ Istenhez való csatlakozást 
jelent.-az igazságosság ,amire Jézus gondolt valami tökéletesen más, 
mint amire a müveitek és a kegyesek gyakran törekedtek/Mt. 5,2o/
Az erkölcsösen.vallásosan igaz ,de Istentől távol élő ember erényei
vel és jótulajdonságaival elhatárolja magát azoktól,akinek nincsenek 
ilyen erényeik,és visszahuzodik ezektől.Elsősége /jelessége/ nyomasz
tólag hat embertársaira.Igazságosságukban van valami idegenség,hideg
ség; elzárkóznak. Az Isten közelébe került embernek pedig éppen 
ellenkezőleg valami isteni bőség adatott,amely gazdagon ömlik 
pásokra is.Elsőbbsége serkentőleg hat a gyengékre .Igazságossága már 
eredetileg is arra való,hogy azt megossza,közölje másokkal.Igazságos
sága megelevenitő,felmelegitő;megkönnyiti másoknak,hogy higyjenek 
Istenben.Az igaz ember-ahogy Jézus elgondolja- embertársai számára 
Istennek a jel e n é s e .-Arra a jólismert kérdésre,hogy va jjon egy 
emberélet ebben a világ an lehet e igaz /vagyis az isteni normának 
abszolut megfelelő/ az UT szellemében igy kell válaszolnunk: Ha egy 
tökéletes mester,müvész egy tökéletlen hangszeren játszik-lehet, 

hogy a hangszernek a hiányai is felhangzanak ,de azért mégis 
elhomályosítva ugyan ,de keresztül cseng az istenáldotta ember génius 

  Éppen igy van
ha a Teremtő az emberhez közel kerül.-Ez az Istenközelség állapota 
az erényekrevaló törekvések,vallásos gyakorlatok,erőltetett jótékony 
kodás által épp olyan kevéssé érhető el,mint ahogy egy zeneakadémista 
szorgalmas gyakorlás által sem lesz Istenáldotta müvésszé./R.3,2o; 

 Gal.2,16./.Igaznak lenni az UT értelmében sohasem jelenti csak azt, 
hogy általánosságban Istennel összeköttetünk és Ö vezet most már,hanem 
mindig az egyes részletekrekiterjedően is,a meghatározott ,minden
egyes feladatra szerel fel Isten és világosit meg,tehát:meghatározott 
időben,meghatározott néppen,meghatározott különböző helyzetekben 
igazit meg az Isten./I.Kor.9,2o-23;II.Kor.6 ,l-lo;Fil.4,12/ Aki a 

   hite által igazult meg az felebarátját vagy az emberiséget nemcsak 
elvont módon/értelemben/ fogja szolgálni:hanem mindenegyes adott esel 
ben azt az embert fogadja el testvérének,aki most fekszik az ut 
mellett agyonverve és sebekkel tele és az ügyét isteni módon kezébe



Széljegyzetek:Igaznak lenni azt jelenti:normális embernek lenni 
Az embernek a normája a Teremtő.-Igazságosság :kapcsolat Istennel 
Igazságosság tökéletesen más,mint valami erényesség.-Hogyan lehet 
az ember igazzá?-Igaznak lenni annyit jelent:hogy minden konkrét 
esetben Isten világosit meg.-



Imádkozás.

Az imádkozás nem müvészet nem szükséges ehhez belső emelkedettség vagy 
különösebb gyakorlat.Mindenek előtt ugy tud imádkozni az ember,ha min- 

a müvészetet levetkőzött és a Mennyei Atyához szól."Ha imádkoztok,igy 
beszéljetek" Lukács 11:2 ./ Melyik emberi apa t ű m é  el, hogyan fia, ha 
valami kérése van,oda álljon és egy jól felépített, zengő szónoklatot 
tartson a helyett, hogy egyszerüen és természetesen közölnie, mire van 
szüksége.Hogyan lenne köteles a Mindenható végig hallgatni, ha az embe— 
rek beállitott mozdulatokkal,választékos szavakkal járulnak elébe?Az i-

betörése az értelme és célja minden imádságnak.Azért mondja Jézus:legyen 
olyen sok az imádkozás mint a keresés /Lukacs 11:9-10./Erre hiv fel a ré
gi ige:"Keressétek az én orcámat."Az orca a Bibliában sokszor a személy 
helyet áll.Aki a mennyei Atyával való személyes érintkezést komolyan
keresi, annak meg kell azt találnia.Gyermeknek lenni és az Atyát sohasem 

látni, tarthatatlan állapot, amivel senkinek sem kell megalkudnia.Ha kere- 
si az ember ebből az állapotból a kiutat, ugy szabadon beleütközhet a 
zárt ajtókba.A tanitványoknak nem kellett. hagyni ok magukat attól vissza- 
riasztani, hogy az ajtók,melyek őket és kortársaikat a felsőbb világból 
kizárták,évszázadok óta be vannak zárva és rozsdásodva ;  nekik mégis kopog-

 t a t n i o k  k e l l e t t  és határozottan ezeken az ajtó kon és nem hagyni
abba, mig egys zer fel nem nyiltak e zek . E z történi k és ennek kell történ— 

 nie - mondja Jézus, ha a kitartás tántorithatatlanul megmarad, ha ez im ádko- 
 zók mindig eszükbe tartják, hogy azoknak az ajtóknak a felnyilása mulha— 
 hatlan szükséges /Lukács 11:5-13./
 Széljegyzetek: Az imádkozás minden müvészetnek az ellentéte. Az imádko- 
zás lehetősége nem a valásos gyakorlatokból származik. - Az imádkozás 

  emberi jog. - Az igazi imádkozás nem az ajándékot, hanem at ajándékozót
  keres. - Az imádkozás a bezárt ajtókon való tántorithatatlan kopogtatása.



Isten Fiax

Annak a megértéséhez,amit az UT. Isten Fián ért, szükséges megvilá- 
gitani azt is,mit ért a Fiu ,vagy a fiák kifejezésen. A fiu atyjától 

származik,valamiképen össze van vele kötve,hasonlit rá,
a t y j á v a l  élő kapcsolatban van,Jézus Fiunak nevezi magát/Jn,5.17; 
Jn.8,3 4 - 3 6 /  Egy bizonyos értelemben a z Atyától származik páratlan 
értelemben,egyedüli módon. Hasonlithatatlan módon hozzá van kötve 
és senki más nincs oly közel az Atyához,mint Ö.Senki nem v é g zi 
ugy Atyja munkáit,mint Ö. Senki nincs ugy az Atya munkáira odaszánva 

mint Ö.Senki nem áll  oly közvetlenül előtte.Senki nem ismeri ugy 
az Atyját,mint Ö.Aki az Atyát ismeri csak általa ismerheti :"Senki
nem i s m e r i  azt Atyát, hanem csak a F i u  akinek a m i  akarja 

 megjelenti."Mt .11,2 7.A tanitványok benvonását Mesterük hasonlitha-
tatlan fiuságról egy jánosi ige is elibénk tárja:"Láttuk az Ö 

dicsőséget,mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét"/Jn.1,l4/Az
egyszülött Fiu az egyedüli örökös,az egész örökség reá szá11.
A fiak /azemberek/ mindnyájan egy egy sugarát kapták csak az isteni 

 fénynek.- A Fiu a teljes ragyogást kapta. A fiak mindnyájan az isteni
 gazdaságnak darabját hordják magukban,a Fiu magában rejti az 

egész isteni te1jességet lényének minden jellemvonását.A fiaknak 
egyénként adatott valani az Atya fenségéből,a sötét hatalmak 
fölötti győztes hatalmából- a Fiúban nedven a teljes fenségi 
győztes hatalom,minden vonalon.Mivel Krisztusnak adatott ez a teljesség  
egy ember sem testesitheti meg magában a teljes Krisztust ,hanem 
mindenki csak egy részt belőle .Először is a gyülekezet ,mint együttes 

 személyiség, amely sok különböző alkatu és különféle adottságú
 személyekből áll,ragadhatja m e g  valamiben az Ö gazd a g s á g á t .  
Jézus kifejezetten Isten Fiánok nevezi magát./Jn.3,18,5,25,9,35 és
más helyek/ és helyesli ha más is igy nevezi/Mt.16,16;26,63;Jn.l,49/

Az Isten Fia a Krisztus előtti egyházban a várt szabaditot jelentette. 
Két bibliai ige alapján jelölték igy az emberek:Ps.2 és ll.Sám.7,

14.Mindkét részben az eljövendő szabaditóról van szó, akiknek korlát- 
lan isteni hatalma lesz a világuralomra és a világ teljesség r e   
juttatásához.Isten beszédében "Én fiamnak" neveztetik-Márk tudósitása  
Jézus megkereszteléséről egy helyen hirtelen lerántó leplet 
életének egy olyan időszak rol,aml különben szánunkra homályban 

 marad.Pál azt mondja. Kibocsátot a Isten az Ö Fiát,aki asszonytól 
 lett, aki tv. alatt lett. Gal.4.4. ami azt jelenti,hogy Krisztus
létének is volt kezdete/t.i.Jézus krisztusi mivoltnak/mint minden
kortársnak,nem volt semmi közvetlen Istenismerete vagy ami volt az 
csak részleges volt;ezt jelenti tv.alatt lenni.Rá volt uta lva arra, 
hogy a  Bibliából a próféták szavaiból deritsen fényt 'máiltra és 
jelenre,Isten tervére és a küszöbön álló megváltásra.Mint olyan 
sokan mások is,először Ö is kereste az eljövendő szabaditót.Kezdet
ben egyáltalán nem gondolt arra,hogy lehetne az .Egészen addig, 
amikor föltámadt benne az a kérdés, ami egészen visszarémitette: 
Hogyan lehetne Ő az micsoda harcokat uj veszélyeket tartogat számára 
Milyen nehézkesek és sötétek voltak a szavak az eljövendő Krisztusrólmilyen zavaros 

volt kortá rsak váradalma.És most jön a hosszu ideig 





Isten Haragja

I sten haragja nem áll ellentétben az isteni szeretettel, 
gokkal inkább ugy mutatja meg nekünk az UT Isten haragját 
mint ami az Ö szeretetének egyik oldala.Jézus az emberi 
szeretetről azt mondja,hogy annak egyszerre-mint itéletnek 
és könyörületességnek kell megmutatkozni/Mt.23,23./a szere
tetnek kell hogy ereje legyen taszitani és vonzani,a gonosztol 
elválasztani és a jóval elhalmozni,hathatósan fenyiteni és 
alapjaiban jónak lenni.Ugyanigy mutatja be nekünk az UT 
Isten szeretetét mindkét oldaláról hatalmasan:amely fényit és 
cirogat;amelynek a mértéke kérlelhetetlenül szigoru és egyben 
határtalanul jóságos;amely tud távoltartani és tud vonzani; 
amely tud sokáig váratni és kéretni magára de tud hirtelen 
és kéretlenül meglepetést okozni bőségesen.a harag nem a 

szeretetnek az ellentéte.A harag a kegyelemnek az ellentéte. 
a harag és a kegyelem,midkettő a szeretethez tartozik.A 80. 
zsoltár azon panaszkodik,hogy isten a gyülekezet imádságaira 
haragszik;a zsoltáros igy fohászkodik:légy ismét kegyelmes 
viga sztalj meg bennünket,világoltasd orcádat,hogy meggyógyuljunk. 
Ha Isten kegyelmes,ugy Orcája világol,ami azt jelenti,hogy 
az ember Isten személyes közelségének a fényét tapasztalja meg 
/Orca személyt jelent/.Ha haragszik Isten,ugy orcáját forditja 
el,ami azt jelenti,hogy közelségét visszavonja.az UT ban is 
Isten haragja kivétel nélkül az Ö kzelségének a vissza
vonását jelenti.Isten elfordul;az ember magára marad és 
a sötétség hatalmainak adatik át;menthetetlenül a u-onosz 
hatalma alá kerül.Jézus megmutatja ezt,hogyan megy végbe az 
egyes ember életében."Akkor.az ő Ura megharagudott és átadta 
ó't a hóhérok kezébe... .ekképen cselekszik az én mennyei Atyám 
is veletek,ha szivetekből meg nem bocsátotok"Mt.18,34-35.az az 
ember,akit isten bünbocsánata által közvetlen közelébe emelt 
és aki később ördögi kegyetlenséggel felebarátjának a tarto
zását felroja,az az ember nem maradhat isten közelében:kivettetik 
a sötétségbe és mindinkább átadatik a gonosz hatalmasságok 
befolyásának.Igy történik ez az egyes emberrel,ha az isteni 
életrend alapvonalait lábbal tiporja valaki.-De éppenigy 
történik egész népekkel és kulturákkal is.A Római levél 
első fejezetében Pál apostol leirja az akkori kulturnépek 
sorsát."Mert nyilvánvaló Istennek a haragja a mennyből minden 
istentelen lényen...;mert nem a tiszteségre adta őket Isten... 
adta őket az isten szivük kivánságaiban tisztátalanságra..."
R.l,18-32.as ezt követi az erkölcsökről festett kép:materializmus 
a családi kötelékek felbomlása,természetellenes nemivágyak, 
teljes gáttalanság,pártcivakodások,ellélelktelenedés és 
erkölcstelenség,ahogy mi azt tulságoan jól is ismerjük.Megszünik 
a kultura és helyébe a civilizátio lép.Mia civilizáció:elisten- 
telenedés.Honnan van ez az elistentelenedés?lsten elfordult.
Isten átadta őket.a kulturából civilizációba való fordulásnak 
a rejtélye Isten haragjában keresendő/van/.Akkor hát örökre 
ilyen állapotba adattak a népek ?Nem,Istene mindeneket 
hitetlenség/engedetlenség/ aál rekesztett,hogy mindeneken 
könyörüljön /R.11,32./Az ilyen utak/módok/ is végül mindig 
a visszatérést,megtérést célozzák.Miután az akartos/tékozló/ 
fiu a legalsó fokot is elérte,felébred benne a honvágy.



V isszatér és az Atyai házat nyiltvatalálja.Istennek a haragja 
szeretetének egy darabja volt,amely most elérte utjának a célját, 
  Külön jelentése van ennek a kifejezésnek:"az eljövendő harag/ 
 Kicsoda intett meg titeket,hogy az Istennek elkövetkezendő 
 haragjától megmeneküljetek ?Mt.3,7./Az UT ban ugyancsak szó 

van a h a r a g n a p j á r ól,a harag nagy napjáról/R.2,5; 
Jelkv.6,17./A próféták is gyakran beszéltek erről.Ök ezz el 
arra a nagy végsőleszámolásra gondoltak,amely ennek a világ

korszaknak a végén következik be,ez minden istentelen nép számára 
hirtelen jön el.A haragnak emmellett a nagy napja mellett,amely 
 az egész emberiséget érinti,tud a Biblia a haragnak olyan egyes 
 napjairól amelyek az egyes népekre külön érvényesek.Ezekben 
 a sorsdöntő órákban a nyilvánvalóan istenellenes állapotoknak 
egyszerre végeszabad:ilyenek a bábeli toronyépitésnél,az özön
viznél, Jeruzsálem elpusztitásakor következtek be.A haragnák 
egy ilyen napját hirdeti Jézus, 
amely az, uj Jeruzsálemre és a zsidó népre következik el.
Egy ilyen-az egyes gyülekezetekre eljövendő haragról beszél 
a Jelenések kv.ben található hét levél.Ami az ilyen eljövendő 
haragról mondható az sohasem merev/ megváltozhatatlan/ ;Meg is 
forditható,ha a nép /vagy a vezére/ visszatér Istenhez.Az a 
vigasztaló az ilyen prófétai igékben,amelyek az eljövendő 
harag napjairól, ezek katasztrofális jellegéről szólnak,az 
a látás,hogy az ilyen hatalmas összetötettetésben egy maradék 
megmentetik,amely ismét Istenhez tér.Akkor tér vissza minden 
oda,hogy a "könyörüléteesség győz az itéleten"A haragnak a 
hosszu ,sötét éjtszakája után a kegyelemnek a világossága 
ragyog fel ismét.A harag Isten kegyelmének az u tját készitette. 
Summa:Isten szeretete van minden utjának a céljánál. 
Széljegyzetek:Istennek a haragja,szeretetének egyik oldala.- 
A harag a kegyelemnek az ellentéte.-Isten, haragja:közelségének 
visszavonása.-Istennek a haragja egész népeket és korokat is 
a saját utjukon hagy járatni.-Isten haragja a kultura halála- 
Az eljövendő harag,a harag napja a nagy végső leszámolás 
ennek a világkorszaknak a végén.-A haragnak az egyes napjai 
mindenkor egy lezárt történeti korszak végső leszámolása.- 
Istennek aharagja kegyelmének utegyengetője.-



Görögül:Charis. E  kifejezés egy gyökérből származik az örülni 
/charein/és az öröm/ehara/ szóval .Charis jelenti azt a valamit, 

illa örömet okoz,vagy örömmel tölt el.Gyakran együtt jár vele a 
báj,kedvesség fogalma.Charis a latinban gratia.Gyakran jelenti a
kegyelem annak az embernek a magat rtását,akin erőt vett a 

 jóakarat a kegy,hajlandoság,személyes részvét és megbocsátás.Külö- 
 nösen vonatkozik ez magas állásu személyekre ,leggyakrabban királyra. 
  Emmellett gondolnunk kell kelet korlátlan uralkodóira,akiknek a 
/kegyétől vagy nem tetszésétől emberelőnek a sorsa függ.Egy ilyen. 
királynak a kegyelme teljességet,ragyogást és föImagasztaltatást 
hoz magával.Hogy egy király valaki iránt kegyelmet gyakorol az 
mindig azt jelenti,hogy egész személyesen belenyu l annak az 
életébe,közvetlenül ajándékozza meg valamivel,vagy minden hatóság 
és tv. ellenére megbocsátja bünét és elengedi büntetését.Isten 
kegyelmén az UT mindig istennek közvetlen beavatkozását segitségét 
és adományát érti . Kegyelémben lenni azt jelenti h o g y  Istennel 
közvetlen kapcsolatban állani.János azt mondja:"A tv Mózes által 
adatott ,a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett” 
Jn.l,17.A tv.által is viszonyba kerül az ember Istennel,de ez a 
viszony közvetett viszony.ami a császártól a polgárokhoz közvetett 
uton/olyan sok közvetítő személyen és a hatóságon keresztül/ jön , 
az hatásában végtelenül megerőtlenedik és felhigul összehasonlitva 
azzal,ami személyesen származik az uralkodótó l . Ez a kegyelem 
 tv alatt csak szegényesen szivárog fentrői le hozzánk- de ahol teljes 
kegyelem van ott isteni teljesség van.Pál ismételten beszél arról 
a gazdagságról,amit a kegyelem hoz./Ef.1,7.1.Tim. 1,14/Ahol kegyelem 
van ott az ember a teljességből meríthet, más esetben szol a, 

 kegyelem fényességéről :ami valami sugárzástul áradóvá teszi az 
embert; arra készteti az embert ,hogy isteni könnyedséggel és 

ellenállhatatlan hatalommal nehéz feladatokat oldjon meg.Ezt gondoljuk 
akkor is,amik r egy müvészről beszélünk:"Iste tol megáldott”/gottbe- 
gnӓdigt/Ez azt jelenti,hogy isteni bőség adatott neki;éstazt,hogy 

  amit mások teljes erőfeszítéssel serit tudnak legyőzni,az nála könnyen 
  megy .Akinek kegyelem adatott,közvetlen kapcsolat Istennel,az nem 
állhat többé tv. alatt/.Közvetettt kapcsolatban Istennel/;kalönben 
eljátszaná azt a teljességet,ami felülről jön és az ember istennel 
való közösségéből kiesnék/Gal. 2,21;5,4/Kegyelem  gyakran a megkegye-  

mezés a bün megbocsátása,Istentől való távolság börtönéből való 
szabadulás jelentését is hordozza./R.5,2o;Mt.18,27.Ef.2,8./De a 
kegyelem soha nem csupán bünbocsánat,hanem jelenti mindig Istennek 
önmaga odaadását.Megjegyzendő az is,hogy a Léleknek az ajándékait 
kegyelmi ajándékoknak /charisma/ hivjuk.A szónak az- alapjelentése 
/kegyelem annyi mint örülni valaminek/mindenek felett megmarad az
UT ban,abban az értelemben is,hogy az ember akinek kegyelem adatott 

  örvendező,bátoritó hatással van embertársaira.
  Szél jegyzetek:Kegyelem,aminek örülni lehet.-Kegyelem Istennek közvet
len belenyulása az életbe,-Kegyelem bünbocsánat,de Isten önátadása

K e  g  y  e  l  e  m



A  kereszt a tanitványnak az életében /amelytől nem kell vonakodni/ 
nem valami bajt, szükséget, kényszerüséget,betegséget vagy más 

ilyent jelent,amit általában nehézségnek neveznek.Amikör Jézus a 
keresztről beszél,akkor nem valami bizonytalan fájdalom, szenvedés- 
lebeg a- szeme előtt ,amelyet a tanitványnak fel kell vennie,hanem 
valami egészen bizonyosat lát maga előtt."Ha valaki engem, követni 
akar,   tagadja meg magát és vegye fel a keresztjét "Mt . 16,24 
A kereszttel magatokra veszitek az itéletet/ahogy Jézus is magára 
vette/.A kereszthalál tiszteségtelen halál volt;akit keresztrefeszi-, 
tésre tartottak méltónak,azt mintegy kivetették a társadalomból. 
Zendülés miatt feszítettek embereket keresztre,akik a meglevő 
/érvényben lévő/ jogot arcátlanul megvetették.A kereszten függő 
átkozottnak számitott/Gal .3.13;V.Móz .21,22-23/. Jézus azt mondja 
a tanitványainak:ha ti hozzám akartok tartozni,ugy magatokra kell 
vennetek azt,hogy már eleve a környezetetek szemében nem számitotok 
egyáltalán kegyeseknek,hanem olyanoknak tekintenek titeket,mint 
akik, el már leszámoltak,akik kivetettek,aki átkozott emberek.
Ezért teljesen más a tanítvány ,mint az    akkori rabbi 
tanitvány :akit általában ugy tiszteletek,mint egy jövendő 
tanitót és eljövendő oszlopát az egyházi és polgári rendnek.
Jézus tanitványát ugy fogják gyülölni ,mint   az érvényben 
lévő rend ellenségét és megvetőjét, egy rákfekélyt az egyházban 
és a társadalomban tudatlannak ,barbárnak számitott,aki nyers 
/vad,bárdolatlan,faragatlan/ tudatlanságában hozzámertnyulni 
a hires theologiai tradiciókhoz.-Ez a tanitvány keresztje.Aki 
ezt nem veszi magára,mondja Jézus,az nem lehet az én tanítványom.
Széljegyzetek:A kereszt nem valami bizonytalan szenvedés,hanem- 
egy egészen határozott.-Keresztet viselni annyit jelent:kitaszi
tottnak lenni.-Keresztét viselni annyit jelent:gyülöletessé 
leszek,mint az isteni és emberi rend ellensége és megvetője.

K e r e s z t



Kinyilatkoztatás.

A görögben /UT görög/ a kinyilatkoztatás kifejezésnek 
két sző felel meg:a z apokalypteic/tkp.feltárni,leleplezni/ 
és a phanerun/tkp.nyilvánvalóvá t enni,kinyilvánitani/.Az 
első kifejezés leginkább arra vonatkozik,ami az embernek 
egészen személyesen nyilvánittatik ki/az Atyát csak az 
ismeri,akinek a Fiu megjelenti Mt.ll,27/.A második inkább 
azt jelenti,amit nyilvánosan hirdetnek ki,jelentenek meg/ 
Jézus kinyilvánitja dicsőségét a kanai menyegzőn Jn.2,11/
De a két kifejezésnek ez a különbsége nem mindenhol talál
ható meg.-
Annélkül,hogy a Mindenható elrejtettségéből kilépne,senki 
sem ismerheti meg Öt.Ez az UT nak egyik alapigazsága.Ezt 
az igazságot olyan nyomatékkai emeli ki az UT, ogy igy 
mondhatjuk:nem Istennek kinyilatkoztatása nyitja meg a 
szemeket,hanem az ö  n  k  i  n  y  i  l  a  t  k  o  z  t  a  t  á  s  a.
Ez nevezetesen ott érvényes,ahol kinyilatkoztatás kifejezésen 
azt értjük,amit Isten már régen nyilatkoztatott ki.Hogy a 
korábbi kinyilatkoztatásoknak vannak okmányai és emlékei,ez 
még nem biztositék arra,hogy Isten ma nyilvánvaló.Amikor 
Isten beszél,akkor nem tudjuk azt feljegyezni és nyugodtan 
/bátran/hazavinni magunkkal.Nem tudjuk azt tantételekbe, 
hitvallásokba,vagy rendszerekbe foglalni.Vagy amikor az 
ember igy cselekszik,könnyen megtörténhetik az,hogy megüresiti 
az értelmét/az igazi jelentését a kinyilatkoztatásnak/ és 
az isteni igazságnak csak a tokját,hüvelyét tartja kezében.
Nem azáltal ismerjük meg Istent,hogy felcsapunk,felütünk egy 
könyvet és azt monjuk:Igy beszélt az Isten.Mindig csak 

ott    világosodik meg/villan fel/  az igazi ismeret,ahol 
ismét elmondható:igy szól, az URA Akkor lesznek csak a 
különben holt betüi az írásnak valóban eleven isteni Igévé.
Az irástudóknak és Jézus kegyes kortársáinak volt Bibliájuk 
/irott Igéjük/, prófétáik és egész "ki jelentésük".És mé gis 
Jézus kifejezetten azt mondja róluk,hogy az igazság nem 
jelentetett ki nékik.Részletezve:Isten azt/t.i.az igazságot/ 
elrejtette /szándékosan/előlük /Mt.11.25/"Senki sem ismeri 
az Atyát csak a Fiu és akinek a Fiu meg akarja jelenteni 
/presens,Mt.11,27./Minden korábbi kijelentése Istennek 
elrejtett marad,ha Krisztus nem ma tárja fel azt.A leg
nagyobb kutatók,leghiresebb theologusok csak a sötétben 
tapogatózhak,ha a Lélek nem fedi fel nékik az igazságot 
/I.Kor.2,7-lo./A tkp.i theologusokat maga Krisztus küldi ki 
/Mt. 23,34/Nem csupán irástudók ezek,hanem a Lelket is ismerik 
/nemcsak az irásokat tanulták,hanem a Lélektől tanitottak,a 
németben ez frappánsabb:Sie sind nicht bloss Schriftgelehrte, 
sondern auch Geistgelehrte/
Széljegyzetek: Két kifejezés fordul elő a görög szövegben.- 
A Mindenható csak ugy ismerhető meg,ha kilép elrejtettségéből 
Korábbi kinyilatkoztatás még nem biztositék arra,hogy Isten  
ma is kinyilatkoztatja magát .-Istenismeret csak ott van ,ahol  
azt lehet mondani :igy szól az UR.-Vannak korok és emberek 
amikre és akikre érvényes :Isten elrejtőzik előlük.-



K  ö  z  ö  s  s  é  g

A  görög kifejezés koinonia egyrészt azt jelenti:részt-vétel 
valamiben,másrészt : érintkezés,kapcsolat,közelség,bennső 
sorsszerü összekötöttség.Mindkettőt jelenti,amikor Pál a korin- 
tusiaknak azt irja,hogy ők a Fiu közösségére hivattak el/I.Kor.1,9/ 
Éppenigy ebben a kettős jelentésében kel l  felfogni a szót,amikor 
a  F ilipii levélben szú van a Lélek közösségéről/Fil. 2,1./-részt 
venni a Lélekben és kapcsolatban lenni Vele,összeköttetésben 
lenni a Lélekkel.Mivel a közösség bennső kapcsolat,érintkezés,ezért 
kell hogy befolyásoló,átalakitó,meghatározó,megváltoztató hatást 
fejtsen ki.az hogy valaki másokkal érintkezésbe kerül,meg kell, 
hogy látszodjék jellemén:"Mond kivel barátkozol,megmondom ki 
vagy "Mennyivel inkább kell hogy kihatással legyen az ember 
lényére az,ha Istennel áll kapcsolatban,tehát a legerősebb 
befolyásnak van kitéve,amely egyáltalán csak lehetséges.Ezért 
szemenszedett hazugság az,ha emberek,akinek az életükben nyoma 
sincs az isteni világosságnak,azt mondják,hogy közösségük van 
Istennel /I.Jn.1,6/.A keresztyéneknek egymással való közössége 
azon alapul,hogy azonos isteni életben részesülnek,hogy azonos 
kapcsolatban állanak az istenséggel /az .Atyával és a Fiuval 
I.Jn.1,3/.Itt nemcsak egy szubjektiv összetartozandoságról van 
szó/érzett ,előreelhatározott ,buzgóan akart összetartozandoság/, 
hanem egy objektiv kapcsolatról,   egy sorshatározta 
együttlétröl,amely később szabadon égy szubjektiv bennső és 
örömmel érzett kapcsolattá is válik.A keresztyéneknek a közössége 
leginkább szubjektiv érzéseik ellnére jön- létre:valahogy ugy,mint 
amikor honfitársak,akik otthon nem ismerték,vagy nem szerették 
egymást idegenben találkoznak,közösséget éreznek egymással és 
örülnek egymásnak.Amit mindkettejüknek a haza adott ,az kerül 
most előtérbe és az köti össze őket.A régi ellenszenv egészen 
eltünik.Pál azt mondja:"Senkit sem ismerünk már test szerint" 
/szubjektiv érzéseink szerint,II.Kor.5,16/Ha az emberek fenti 
hazájukat megtalálják,ugy elfelejtik mindazt,ami azelőtt 
közöttük volt.
Széljegyzetek: A szó értelme.- A közösség alakitó.- 
A keresztyének egymásközti közössége az istennel való azonos 
közösségen nyugszik.-A közösség nem csupán a léleknek 
egybecsendülése,hanem a Léelekben való érintkezés,kapcsolat.-



Megismerni.

 Ahol az UT-ban arról van szó, hogy az emberek Istent m egismerik,ott 
elsőrenden n e m  egy tárgyilagos, gondolául megismerésre, hanem egy sze- 
mélyes megismerkedésre gondolunk. Egy ráismerésre gondolunk, amint az 
két emberben felragyog, akik érintkeznek az életben és hirtelen annak 
a  tudatára döbbennek, hogy e&ymía számára vannak rendelve. I lyen m egis- 
merés okozza az élet mélységének megrendülését, az egész ember igény 
bevételét. Egy szikra ugrik: át egyik embertől a másikig; igy jön lét- 
re az életnek egy nem remélt meggazdagodása. Ilyesmit eredményez két 
ember között; milyen m ás, ha egy ember találkozik az Istenséggel éa az 
ezen érintkezés alatt hatalmasan fölébe körül, hogy egész életén át 
egy vágya van csak, szabad legyen hozzá tartozni, közelébe jönni. Itt 
valami kiá rad rá, itt gazdagságot kap ajándékba, ami az eddigi életé- 
nek minden sprompóját felemeli. Igy érthető Jézus szava:  Az pedig az 
örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit 
elküldtél, a Jézus krisztust / J ános 17:3./ Itt éppen nem agy mende- 
monda alapján való tudósra, hanem egy találkozás követköztében való meg 
ismerve gondol. A z isteni élet megismerése nem azáltal jön létre 
hogy a fölött töpreng az ember és azt tanulmányozna, hanem azáltal,
hogy ez az élet megjelenik /I.János 1:2./ Ahol a Mindenható az ő rej- 
tettségéből előlép és az embert jelenlét ével megajándékozna, ott álta- 
 lában először megkezdődik az Isten megismerése.  Ez a megismerésnek az 
a kulcsa ,amelyről azt mondja Jézus, hogy korának theologusai elvet 
 ték a néptől /Lukács ll:52 / Ugy állitották ezt oda mintha ők volná- 
nak azok, eki'nek kutatása folytán áll elő az Isten megismerésének 
világossága, mintha közvetlen megismerés egy egyszerü gyülekezeti tag 
gal kapcsolatban nem is jöhetne számitásba. Ezzel elvették a nép ked-

  vét és törekvését, hogy Istenhez komolyan közeledjék, akár csak azt, 
hogy őt szeresse megismerni. A theologusok maguk sem találták a bejá- 
rást az ajtóhoz, amelyet másoknak bezárták. Nekik a kijelentés a ku- 
tat is tárgya volt. Valójában ez minden kutat anak az előfeltétele. H a  
a Mindenható személyesen közel van, ha jelenléte hatalmasan történik

  akkor oly könnyü őt megismerni, hogy a legegyszerübb embernek sem okoz 
semmi nehézséget. Ha a Mennyei Atya megvonja jelenlétét, ha metódu- 
az igazságot /Máté 11:25/, a tudósok szétforgácsolják magukat metódu
saik tömegében, számtalan könyvükben és még sem jutnak át terméketlen 
problémarendszerükön. P ál mondja :"Egyedül a Szellem hoz létre me g i s
merést."/I.Kor.2./Azt jelenti ez, tehát a Szent Szellem kijelentés,
Istennek jelenléte, szsmélyes találkozás.

Széljegyzetek: A megismerni -nek az Ut-ban az alapjelentése: sze- 
mélyesen megismerkedni. -Az Istent megismerni csak az tudja, aki talál-
kozik az Istennel.-Istent megismerni sohasem komplikált: vagy  lehetet- 
len vagy gyermekien könnyü.



Megköszönni,hálátadni
a németben összefügg a gondolni igével/danken&denken/;ez azt 
jelenti,hogy miután kaptam valakitől valamit,arra gondolok ,akitől 
kaptam.Hálát adni annyit jelent ,hogy a adományról feltekintek az ada- 
kozóra és örülök a kapott javaknak.Az ötezer éhes ember láttán 
Jézus hálát ad az öt kenyérért;ebben a zavart helyzetben is megőrzi 
aggodalma skodás nélküli derülátását .Jézus Olyan,m i n t  egy hatalmas 
urnak az intézője,aki nem esik kétségbe,ha az asztalra tekintve 
csak egy karéj kenyeret lát,vagy a pénztárcában csak egy néhány 
fillért:tudja,hogy a háznak az ura minden pillanatban gondos- 
kodhatik többről is.Hálát adni annyit jelent,mint azt a csekély 
ajándékot,amit az ember a kezében tart ugy tekinteni,mint 
zálogot / előleget/,mint további sok és gazdagabb ajándékok elő
futárát .Hálát adni annyit jelent,mint a saját zavart szorult 
helyzetemre ugy tekinteni,mint isten alkalmára, a szükségre ugy, 
mint egy hatalmas isteni segitség bejárati kapujára.Igy ad hálát 
Jézus Lázár sirjánál /Jn.11,41/ és Pál a dühöngő vihar közepette 
/Acta 27,35/



Prédikálni

Ahol a Luther féle forditásban ez a kifejezés:prédikálni van 
ott a görög szöveg gyakran ez a szó fordul elő:kéryssein.Ez 
azt jelenti:kikiáltani,tulajdonképen,mint herold közhirré tenni. 
Igy van ez mindenütt ,a hol az "evangélium prédikáldsáról"van 
szó.Ez a kifejezés:prédikálni,ahogy mi azt használjuk,itt 
félrevezethet.Ai prédikáción tanitást tartalmazó előadást értünk, 
olyan beszédet amelyet kidolgoztak/,mübeszédet/.Az UT ezen egy 
hirvivő/herold/kiáltását érti,egy üzenet kikiáltását,egy isteni 
cselekedetnek az ismertté tételét,a Mindenható közvetlen küszöbön 
álló beavatkozásának a közlését,hirét.Ha azt mondja az UT:Jézus 
a mennyei királyság evangéliumát prédikálja,ugy az nem azt 
jelenti,hogy Jézus vallási előadásokat tart Isten uralmának 
létezéséről.Sokkal inkább azt jelenti,hogy amennyei hatalmak 
rövidesen bekövetkező betörésének a hirét kiáltja ki.Az eljövendő 
isteni uralomnak a heroldja csak az tud lenni,aki külön erre 
hivatatott/küldetett/R.lo,l5. Ilyen elhivott herold nélkül senki 
sem figyel fel az üzenétre/ev,ra/ és felfigyelés nélkül pedig 
nincsen hit /R.lo,14./
 Széljegyzetek: A Luther által forditott prédikálni kifejezés 
helyén az eredeti szövegben kikiáltani áll.-A prédikáció a z 
UT. értelmében nem szónoki beszéd, hanem egy herold kiáltása 
A prédikációhoz hozzátartozik a küldetés.-



Próféta

A próféta egy ember, akinek a közvetlen isteni m egvilágositás követ- 
keztében olyan átfogó látása va n, am i l yen másoknak nincs. Ebből a kifo- 

lyólag a próféta nemcsak jövendőt tudja előre megmondani: megtudja vi- 
lágitani ez egész történelmet, multat , jelent, jövőt. A mult isteni na-

 gyarázta /Dádiel 9-el Vesd össze Péternek az Ap. Csel. II-ben és lst-
v á n n a k  az Ap.Csel. VII-ben lévő beszédeit/. adja először az alapot, a je- 
len és jövő iagzi értelmezéséhez. Elsősorban a jelenben nyilik belátás 
azzal, amit a próféták mondanak: Ennek a kortársak lelkiismeretét kell 
köszörülnie, utat kellmutatnia. János apokalipszisán az elején az ak- 
kori gyülekezetekhez küldött irások állnak. Krisztus mindenek előtt az 
akkor meglévő tanitványainak ad nagy jövőbe néző perspektivát. Másodsor- 

 ban az elkövetkező nemzedékeket kell szolgálniok a próféták a szavainak
 A próféták látása nem titkos, természeten belül lévő erőkből származik 
Ez mindig nagy e rkölcsi érzékenys éggel áll összefüggésben, amely ajándé- 
kozva van neki, és a nép vagy a gyülekezet sorsa körüli hatalmas harcok- 

 b ó l  é s  küzdelmekből született. - Próféták nemcsak az otestámentumban
vannak. Az ujtestámentumi gyülekezet életében sem nélkülözik őket. Az 
effézusi levélben mondja Pál /2:20/ : "a gyülekezet az apostolok és prófé
 ták alapján épül fel," azaz az apostolok és az akkor müködő próféták ige
hirdetése folytán v an magalapitva. H ogy az Effézus 2:20 prófétái alatt 
nem az otestamentumi próféták értendők a következő fejezet elejéből ki- 

  tüni, ahol az áll, hogy Pál egy olyan titkot tudatott, mely az előbbi i- 
dőkben nem volt ismert. az emberek fiai között. "De most nyilvánvaló az 
az apostoloknak és prófétáknak a szellem által." A próféták szolgálata 
ez ujtestamentumi időkben el nem adható darabja a gyü lekezet életének.

  /Ef.4:11, I.Kor.12:28, I.Kor 12:10./ A próféták azok, akik az g yüleke- 
zeteiknek, azok egyes tagjainak életét mindig újból a közvetlen isteni
 megvilágositás ragyogó fényességébe állitják. Fontos döntéseknél mindig 

a próféták hangja lett hallható: az antiokiai prófétáknak és tanitóknak 
jön a világosság, hogy Pál és Barnabás a missziói munkát kezdjék meg./Ap.csel.13/ 

Ahol a prófécia elmarad, hiányzik a gyülekezet fölfelé va
ló orientációja.  Már az otestámentumban azt mondják: "ahol nincs jöven -  
  dölés, ott üressé les z a nép ."/ /Pédabeszédek 29:18/ A biblia szava egye- 
dül sohasem teremt világosságot. Annak magyarázata miatt mindig perpat
var és civakodás ven, ha nem prófétailag olvassák. /lásd az e gészhez a 
Jövendölés cimü fejezetet./

Széljegyzetek: A próféta egy ember átfogó isteni látással. - A próféta 
látása nemcsak a jövő felé irányul. A prófétai igehirdetésnél az minde-

nek előtt a jelenre utal. - A próféta nem titkos erőkkel dolgozik.- 
Az ujtestamentumi gyülekezetnek is van prófétája, - A próféták szolgá- 

l a t a  gyülekezet életének letagadhatatlan darabja. - Prófécia nélkül 
nincs tájékozódás.



Szentek
 A szentek nem azok ,akik másokat erényekben felülmulnak,nem erkölcs, 

  hősök,vagy vallási geniusok/zsenik/ ,nem  azok,akik lelkierejüket 
 teljes lelkikibontokozásra használják,sem nem ideális emberek,de 
 n em is olyanok akikben egy ideál megközelitőleg vagy teljesen 
testet öltött.Szentek azok az UT ban akik ek a személyükben 

  a SZENT jelenvaló.Szentek azok,akiknek az életébe a mennyei Atya 
tökéletes javaiból és szeplőtelen tisztaságából valami beleragyogo 

       szentek reprezentánsai,hordozói,foglyai egy olyan akaratnak,amely 
     egészen más,mint,ami ebben a világban uralkodik .Szentek azok az 

 emberek ,akik kapcsolatban állanak fenti világgal ,a világosság 
 birodalmával.A szentek életében az itt lent uralkodó szokások, 
 traditiok,nézetek keretei széttörtek;lényüket az itteni korlátozott
     ideálokkal kifejezni nem tudják,mert az ami nekik adatott,az sokkal
 több,mint valami szemeléfesthető ideál.Számukra nyilvánvaló az, ami 
szem nem látott,fül nem hallott és emberi sziv meg sem gondolt"/I. 
Kor 2.,9.-Ez az igehely,egész összefüggése szerint nem a halálutáni 

   életről beszél,hanem az itteni létről: "nekünk pedig Isten 
     kijelentette"10. vers ./A festés kérdés,hogy va jjon a szentek teljese 
      bün nélküli emberek e és- ha nem ilyenek- hogyan lehet őket mégis 

 szentelnie.: nevezni-gyakran előkerül az életben.Ha Bach egy falusi 
 orgonán játszik az orgona minden hiányossága ellenére is nyilván  
 valóan hallható,hogy egy összehasonlithatatlan mester ül az orgona  

   mellett.És ha Jézus egy emberi életet szerszámaként* használ,
talán pontosan lehet hallani,hogy nincs jól felhangolva vagy
egy hur elpattant rajta,mégis a tökéletlen instrumentum a tökéletes 

 müvészt nem tudja egészen elhomályositani.Ellenkezőleg:a világosan  
 észrevehető különbség/a mester és hangszere között/amely először 

    joggal volt megrendítő,hagy ja,hogy a mes tpinek a geniusa felragyog- 
hasson és minden lehetőséget megszüntet,hogy valaki ahanggzer 
tökéletességében gyönyörködhessen./I.Kor,26-29/ -A szentek életébei 
ez a különbség,amely közöttük és krisztus között van nem hallgathat 
el;ezt világosan lehet érzékelni ,észrevenni.Azért nem birják el 
ezek az emberek,hogy őket dicsérjék,munkájuk arra való,hogy általa 
Isten dicsőitessék /Mt 5,16/.Szentek azok az emberek,akikkel az. 
embere nem mernek személykultuszt üzni,mert az ami bennük él sokkal 
ta so kalta nagyobb annál,minthogy az leirhato. lenne.Szentek azok 

  az emberek,akiknél lehetetlen az hogy bennük higgyenek,de akik 
    megkönnyitik más oknak, hogy higgyenek istenben-azon egyszerü oknál

 fogva,mert    az életükben jelen van Isten. Vigyázni 
kell,hogy a fentebb emlitett képet egy irányban hamisan ne használjuk 

 a szentek ugyanis nem olyan passzivok,mint egy hangszer,nem csupán 
passziv viselői a szentségnek.másoldalrol olyan katonákhoz hasonlith 
tok,ak: lenek egy nagy hadvezérük van.Noha a. hadvezérnek a szelleme 
 hatja át az egész csapatot és akaratával szinte át van itatva 
 mindenki az utolso emberig,mégis hogy ugy van hogy egy kimagasló 
hadvezér akkor tudja a legnagyobb edredményt felmutatni,ha mindenegyes 
embere a teletelhető legjobbat nyu jtja.Pontosan igy van ez a 
szenteknél is.
  Széljegyzetek: Szentek azok az emberek,akikben a S Z E N T  jelenval 
a szentek a fenti világ képviselői.-Szentek nem azok,akikben egy 
 ideál valosul meg.-A szentek nem büntelenek.-A szentek nem birják 
el,hogy őket dicsérjék.-A szentek azok,akik a tőlük telhető 
legjobbat mutatják fel,mert isten munkálkodik bennük.



Szent Lélek

AZ UT ritkábban beszél /theoretikusan/ arról,hogy mi a Szent 
L é l e k  a maga lényege szerint /an sich/ ,mint arról/praktikusan/ 
hogy mit és hogyan munkálkodik a Szent Lélek az emberi életoen.

héber-aramei kifejezése a léleknek/ruach/ pontosan ugyanaz, 
mint a görög /pneuma/ megjelölés,alap jelentésük, lehelet , de. ez a 
szó mindkét nyelvben szelet is jelent.Jézus rálehel a tanitványokra 
és igy szol:"Vegyetek üzent Lelket"/Jn.2o,22/ és a Nikodémusoknak 
 folytatott beszélgetésében is /Jn.3,8/ ezt az araméi kifejezést 
 mindkét értelmében használja: „Lélek - Szél ."A szél fuj ahová akar" 
 jelenti ugyancsak " a Lélek fuj ahová akar".-Már az első lapja a 
S zentirásnak beszél a Lélek munkájáról.A teremtés idején a Lélek a 
  viz felett lebegett / I .Móz.1,2/ .Minden ,ami él létét Isten Szent 
Lelkének köszönheti.De egészen egyedülálló módon müködik a Lélek az
  ember teremtésénél.Isten az emberbe élő. lelket/lélekzetet/ lehelt 
/I.Mózes 2,7/.Itt a Léleknek a közlése egy teljesen személyes 
ajándék,a Teremtő közvetlenül személyes ajándéka az ember számára.
 Amikor Jézusa tanitványokra rálehel/Jn.2o,22/ ez a cselekedete 
a küszöbön álló ujjáteremtésre utal,amely a tanitványokon a Lélek 
eljövetele által meg fog történni.Ahhoz,hogy számukra a Lélek 
a felső világgal közvetlen kapcsolatot tudjon adni,hogy ők részesei 
lehessenek Isten fenségének,előbb büneiket meg kell bocsátami.

 Teljesen világosan fejti ezt ki Jézus bucsubeszédében/Jn 14-16/
 hogy a Szent Lélek az ember számába a felül való világgal
 kapcsolatot és felülről valóvezetést hoz létre/minden igazságban 
valóvezetést Ln.16,13./ Isten ,mint Atya és Fiu személyesen 
jelen lesz az emberben,lakozást vesz benne.-A Szent Lélek  
összeköttetés menny és föld között,kapcsolat az ember és Teremtője
 között,a mennyei világ betörése a földi világba. A  Szent Lélek,mint 
azt már a teremtéstörténet mutatja,nem valami többlet/fölösleges 
plusz/ az ember számára,amely az emberi lét normális határait 
tulhaladná, hanem valami eleve adatott; azaz az em ber teremtett 
voltára nézve az egyedüli normális az,hogy birja a Szent Lelket. 
Ezért hasonlitja Jézus a Szent Lélekért könyörgő imádságot a 

  kenyérért való kéréshez.Ebben a hasonlatában az az ember aki a 
    lelket kéri ugy kéri azt,mint akinek az mi ennél szükségesebb és 

 nélkülözhetetlenebb amit kér és igen sürgősen szüksége van rá.
/Lk. ll,5-8./- a mennyei Atya senkinek aki igazán vágyik rá „nem 
tagaája meg a Lelket,még sokkal kevésbbé , mint valaki közülünk 
éhes gyermekének a kenyeret megtagadná:aki keres talál/Lk.ll,13.1o/ 
Ezt Jézus vigasztalásképpen mondja a szegényeknek,az éhezőknek,
 szomjazóknak,gyászolóknak.Emelett megmarad teljesen szabadnák az,hogy 
 a Mindenható Lelkét s zabadon adja;nem ugy áll a helyzet,hogy bárki is

egy bizonyos előrekiszámitott m ódon kisajátithatná a Lelket/maga
venné a Lelket/"A szél fuj ,ahová akar."/Jn 3,8./Az Atya érinthetet- 
len fenségjoga marad az,hogy embereket a saját közelségébe vonjon,

E zt mondja Jézus annak az embernek nagy nyomatékkal,aki k épzett- 
   sége és egyházi pozitioja folytán,valamint a nagy tradiciok folytán/ 

amelynek hordozója volt, helyzetét egészen hamisan értékelte."Zugását 
hallod jól,de nem tudod,hogy honnan jön és hová megy"/Jn. 3,8./

!



 Az ember érzi a szelet amikor az itt van éppenigy a szélcsendet
is pontosan lehet érzékelni,ha a vitorlák nem dagadnak és a 
csónak egy helyben vesztegel." Igy van mindenkivel aki a L é l e k t ő l  
született."A Szent Lélek ebben az értelemben nem olyan titokzatos, 
hogy egyáltalán ne lehetne érzékelni,hogy itt van e vagy nincs. 
Jelenlétéről vagy távollétéről nem lehet vitatkozni.:mind az előbbit  
mind az utóbbit érzi az ember.Pontosan meg tudjuk figyelni, 
hogy egy embernek az életében,vagy egy gyülekezet életében„az 
isteni "előre " / hajrá/ megy e vagy minden buzgóság és kapkodás 
ellenére is nyugalmi- mozdulatlan állapot uralkodik.Süketnek  
és érzéketlennek kell ahhoz lenni,hogy ezt ne vegyük észre.De amilyet 
pontosan érzékelheti az; ember a lenek a munkáját, ha meg van, 
olyan kevéssé lehet erről a’ munkáról itélkezni vagy kiszámitani azt  
hogy honnan jön és mi által várható ez." N em tudod honnan jön” ez azt 
jelenti Nikodémusra vonatkoztatva:Te nagy theologus és egyházi mél
tóságnak a hordozója ,te tudod, a felelet minden theologiai és egy-  
házi kérdésben.Birtokodban van a mai kutatás minden eredménye/módszere/ 
talán te magad is közremüködtél ezek létrehozásában.Ismered az egyházi 
missziói munka és a diakonia minden, ágát és mindezekben vezető szere-  
pet töltesz be.De azt gondolod,hogy azt lehet állitahi,hogy mindezek- 
ből s zármazik a Szent Lélek?Azt gondolod,hogy szervezéssel és 
okoskodásokkal elérhető Ö ?Tudományos módszerek,szaklapok,könyvtárak, 
szaképületek,tanfolyamok,mesterien megrendezett konferenciák a legne-  
vesebb vezetőkkel,gyülekezeti közösségek és gyülekezetgondozás,ünnepé- 
lyes istentiszteletek mélyenszántó prédikációkkal és gyönyörü litur
giával ,kiváló intézmények,evangélizációk a belmisszió minden ágával- 
azt gondolod,hogy ki lehet azt szá
mitani,hogy mindebből valóban isteni munka fog folyni?Azt gondolod, 
hogy az élő Istent ilyen emberi vállalkozásokkal meg lehet fogni 
és bé lehet fogni ilyen vállalkozásokba?Azt képzeled,hagy biztositva  

 vagy attól a meglepetéstől,hogy Istennek a szele ha egyszer fuj 
egészen másképen jöjjön ?Vajjon Isten Szent Lelke mindezek mellett 
nem haladhat el ? " Nem tudod honnan jő és. hová megy "igy van minden- 
kivel aki a Lélektől született.Sohasem lehet kiszámitani előre, 
hová' vezet és mennyire terjed a hatása,ha egy ember az isteni Lélek  
vezetése alatt tesz valamit.Egy egyzerü,egészen ismeretlen ember,aki 

 engedelmeskedik a fentről jövő utasitásnak és igy tesz valamit, 
nagyobb hatással birhat ,mint egy egész egyházi gyü lés.Egy reformtárnya- 
lás a maga egész mind költekezésével amelyet emberekre,politikai 
tényezőkre,tudományosfelkészültségre és minden hozzávalóra költött  
talán egy lépéssel sem viszi előbbre az egyház ügyét.Az egyház 
reformációhoz ugy jut,ha egy valaki engedelmeskedik.Az akit Isten  
L elke vezet,nem kérdez és nem számol,hová vezet majd a cselkedete- 
meg kell tennie ,ami t tesz és ráhagy mindent arra,aki neki ezt-a 
cselekedetet parancsolta.Minden további számitgatás, terv,bölcselkedés 
hogy hová vezet ez a cselekedet már nincsen Istentől.

Az UT a Szent Lélek kétféle müködését mutatja meg nekünk:beszél 
először az egyes esetekben való müködéséről.A Lélek egyes különös, 
ajándékokat és megvilágositásokat ad embereknek határozott feladatokra! 
igy a prófétáknak az OT ban ,Keresztelő Jánosnak az UT ban;Péter Jézus  
halálról azt a felismerést kapja,hogy Mestere Isten ama Krisztusa. 
Simeon elnyeri azt a bizonyosságot,hogy szemei látták a Mgssiást.Igy 
kapja Kajafás főpap is a Szent Lélek ajándékát egy pillanatra/Jn ll,52 
A Léleknek ezektől az egyes esetekben való mükődéseitől meg kell 
különböztetnünk azt az általános müködését,amely az ember ujjá-  
szüléséből,ujjáteremtéséből áll./Jn 3,3-5,/Az ember lényének legben- 
sejében az isteni élet hatalmas özönét kapja és ettől kezdve kialakul  
Eredeti lénye /egészen eredeti módon / és istenien szabadon.Ezt nem  
ugy kell érteni,mintha az u j  ember meg lenne teremtve és most m á r  
készen lenne:a fölülről jövő életáramlás folyvást tart;Isten Lelke 
teremtő erőinek a munkája szüntelenül folyik még.Innen magvarázható az az intés,amely azoknak szól,akiket a Lélek megragadott:Lélekbe



/Szent Lélek/

kell járniok/Gal 5 ,16/ugyanezt gondolja Krisztus,amikor azt. mondja, 
jiogy aki k hozzáköttettek maradjanak is nála.. - Az isteni 
telitettségről,amelyet a Lélek adott az ember nem tud önkényesen 
itéletet mondani.A Lélek munkálja azt,hogy Isten lakozást vesz az 
emberben,de azt is munkálhat ja,hogy az ember Isten elé álljon.A Lélek 
a keresztyén embertt Krisztus elé áll tja,szuverén Ura elé /I,Kor 12,3 
Ezáltal az adományozott uj életerő önkényes használata ki van zárva. 
Ezáltal jön mindig u jból és ujból a mély tiszteletnek a borzongása 
és az engedelmességnek a komolyanvétele.A Szent L élek az embert 
Isten közelségébe állitja de ugyanakkor megmutatja az óriási távol
ságot is; üdvösséget munkál ,de ugyanakkor félelmet és rettegést is; 
egészen immanenssé teszi az istenséget de ugyanakkor egészen trans- 
cendenssé is. - A Szent Lélek nem tesz felelőtlenné,sem passzivvá, 
hanem aktivvá;nem kapcsolja ki az ember személyiségét,hanem szol
gálatba állitja azt.Isten Rajta keresztül  munkál
kodik az emberben ugyhogy az ember a tőle telhető legjobbat tudja 
nyujtani./Fil.2,13/ A Lélek nem öli meg az egyéni emberi 
sajátosságot/egyéniséget/Ilyen hatása mindig csak a törvényeskedő 
Istentől távol levő kegyességnek volt/budhizmus,jezsuiták,lutheránus 
misztikusok/A Lélek kiszabaditja,/bilincseitől megszabaditja/ az 
ember erőit és előhozza belőle az eredeti embert.Nem általánosságban 
uj teremtést hoz létre hanem mindig e z t  az -embert állitja 
helyre eredeti mivoltába.Ezzel függ össze,hogy a Lélek a gyülekezet 
különböző tagjainak egészen különböző ajándékokat ad /I.Kor.12./- 
Végül:ha a Lélek,mint teremtő hatalom jön,ugy nem csupán egyes 
istenes embereket, keresztyéneket teremt,hanem gyülekezeteket.
Ha Lélek munkálkodik ugy ott gyülekezet támad és ott nincs szükség 
arra,hogy emberek szervezzék meg a gyülekezetei. /Acta 2.
Széljegyzetek: Alapjelentés. - Saent Lélek:életkapcsolat a Teremtővel. 
Ez a kapcsolat normális az ember létében.- Arra kérdésre: 
hogyan nyerhet egy ember Szent Lelket ?az UT. ban a felelet egészen
különbözőképen hangzik,a kérdező alapbeállitottságától függően.
Hogy vajjon Szent Lélek van e jelen valahol,vagy nincs azt egészen 
világosan észre lehet venni. - A Szentlélek munkáját nem lehet 
kiszámitani ;itélkezni sem lehet róla.-Nem lehet előre kiszámitani 
hogy mennyire fog terjedni a Szent Lélek munkája,ha egyszer már 
munkába kezdett.- Az Ut. pontosan különbséget tesz a Szent Lélek 
egyes esetekben való müködése és általános munkája között.- 
A Szent Lélek nem hoz valamilyen misztikus egyesülési mámort.- 
Megmutatja az embernek áthághatatlan élethatárait.Felelőssé teszi 
az embert Isten előtt.-A Szent Lélek felszabaditja az emberben lévő 
ősi erőket és az isteni eredetet benne.-Ahol a Szent Lélek jelen 

van ott gyülekezet támad.



Szentség/állapot,nem sacramentum/
A szentség mindig összefügg az odaadással/amély egyszer elragadó 
öröm,másszor remegő tisztelet/.Mivel az Isten az aki munkálkodik,
az ember a tőle telhető legjobbat tudja nyujtani /Fil.2,12-13/A 
szentség állapota nem választható el a megszentelődéstől.A szentek 
rendszerint nem szétszóródott polgárai egy másik világnak; hanem 
egységet alkotnak a szentek gyülekezetét.- A szentség az emberi 
életben nem valami különcködés,vagy vallásos fényüzés,amely nem 
mindenkire egyformán lenne érvényes.Hogy egy ember szent,az inkább 
teljesen normális állapot a számára ,mert hogy az isteni világosságnak 
a hordozója,Isten teremtő munkájának eszköze,a menny képviselője 
legyen itt a földön-erre teremtetett.Hogy a keresztyének szentek 
az Pál számára bizonyos tény és nem valami szólásmód csupán,ha 
a római,korinthusi,efezusi,filipii gyülekezet tagjait mint szenteket 
szólitja meg/nézd meg ezeknek a leveleknek a kezdő sorait/.Ahol 
nincsenek szentek,ott keresztyének sincsenek és gyülekezet sincs.
Széljegyzet: A szentség az ember normális állapota.



S z o l g á l n i

Jézus tanitványainak tudatában kell lenniök annak,hogy ők
  embertársaikat szolgálják.Ezt a kifejezést nagyon komolyan
 kell venni.Jézusnál a szolgálni kifejezés nem azt jelenti:

mindenfélét cselekedni vagy nehéz ügyekkel bajlódni, tekintet 
 nélkül arra kinek kellene ezt a fáradságot viselni.Szolgálni
azt jelenti, hogy egy ur előtt m eghajolni,valaki mást magasabb- 

 nak tekinteni magunknál és ezért neki rendelkezésére állani.Igy 
 kell a tanitványnak embertársaira tekintenie;ilyen, tisztelettel 
 kell rájuk villantania és mindi g  készen lenni arra,hogy segit- 
hessen rajtuk.Ezt a tiszteletet Jézus tanitványainak nem minde n 
alap nélkül tanácsolja: embertársaik, a gyengék, tekintély nélkü-  
liek éppenugy,mint a hatalmasok isteni ne m sséggel rendelkeznek 

f e n t r ő l  s z á r m a z n a k ;  Isten annyira becsüli az embereket,hogy érd e kük
az angyaloknak serege áll szolgálatrakészen /M t .l8 ,l0./.Mennyivel

 inkább kell megbecsülnünk nekünk. Embertár sinkhot való magatartás 
 sunk nem lehet a jótevők v agy  jóakarók magatartása,hanam csak; 
a szolgálóké.A szolgálatnak az ellentéte az uralkodás ,amikor 

másokat saját céljainknak vetünk alá.Jézus ezzel mutat rá.  
 élesen arra a választó vonalra, amely lsten királysága és a 
világ birodalma között huzódik /Mt.20 25-28/.A világban éppen 

 különböz őzöképpén fest a kivétel nélkül az a helyzet
 hogy az erősebb a gyengét állitja a maga célja inak szolgálatába 
 csekélynek tekinti, saját nagysága lábzsámolyaként k ezeli. Ez 
 egyformán érvényes politikai ,gazdasági, szellemi,társadalmi, 
erkölcsi vagy vallási fölérendeltségre/felsőbbségre Uberlegenheit, 

 minden fölény, tulérő" arra való ,hogy a másikat kény szeritse , elnyomhogy a más
ikat függőviszonyba hozza."Nálatok ne igy legyen."mondja 

 Jézus.Hanem mindenki a saját fölérendeltségét a másik rendelke- 
 zésére bocsássa ,céljaikat előmozditsa;nem.lábaik aló taposni-
hanem felemelni a másikat.;nem függőségbe: hozni ,hanem szabadság-  
hoz segiteni.Az evangélium nem ismer semilyen egyenlősködést  
/ Gleichmacherei/ .Isten királyságában is va n a k  emberek,akik 

másokat felülmulnak/erősebbek,tisztábak,  
 kegyesebbek,okosabbak /  és kell is hogy legyenek ilyen ek. 
  De mennél több ajándékot,jelességet, kapott valaki,annál
 inkább kötelessége hogy azokat mások szolgálatába állitsa,nekik 
   "felszolgálja" ,hogy hogy terheiket hordozhassák,és mint a
 semmiknek: is nyomorultaknak szánják oda minezt. /Mt . 20,25-28; 
 Mk.l0 ,42 -45.Luk. 22 ,25-27/
Szél jegyzetek: Szolgálni annyit jelent:a hatalmasabbnak rende l -  
kézésére állani.Isten királysága és a világ
közti h atár nyilvános lesz a szolgálatra való akaraton kereszt 
A hatalom nem a gonoszságára ,hanem mások szolgálatára adatott.



Test / az ember teste ./

A lélek az az emberben, amely önmagában lezárt személyiséggé te - 
azt, amely tud gondolkodni, érezni, akarni és mindenféle teremtő-
erővel  meg van ajándékozva. A szellem az az emberben, amiáltal szom- 
szédságban van Istennel, amivel kapcsolatba tud lépni magával a Te-  
remtővel. A teát pedig az az embernek, ami által kapcsolatba tud lép
ni  világgal / a teremtettséggel, a  többi embertársával/; e s zköz, 
amivel arra hat. A test az-az eszköz, amin keresztül a környezeté- 
től a benyomásokat átveszi. Végül a test lakás és támasz a lélek és 
szellem számára. Az embernek a Teremtő munkáiból sok minden testi szer 
vei közvetitésével közelithető meg. Az Ujtestámentum nem tud a test 
elvi lekicsinyléséről. Először a késői görög gondolkodás behatolá- 
sa hozta be az egyházba. Az UJ a testet mint Itsen teremtését tisz
teli. Ugyanaz a testről való látása, mint a Biblia első oldalának;  
ott az ember teremtéséről való tudósitásban ez van: "Teremtsünk kép
viselőt /helyettest/ egy olyan külsőben /burokban/, ami a mienkhez 
méltó legyen. A  Mózes 1:26. Hirsch rabbi forditása ./ Az eredeti 

 emberi test igazán pompás volt. Felépitettaége, ereje, szépsége 
 méltó volt ahhoz a felső nemességhez, amit a Teremtő az embernek a- 
dott: valóban a saját képére teremtetne meg. N émely népeknek vannak 
 emlékeik mondásaikban az emberi testnek erről az ősi pompájáról. 
Elválaszthatatlanul hozzátartozik Siegfriedhez, hogy külső megjele
nése ragyogó és makulátlan. Az Ut. is becsüli az emberi testet, mert 
az a rendeltetése, hogy az isteni Szellemnek a templomává legyen.
 /I.Kor. 6:19./ és tiszteletet kiván a test méltósága előtt. Ez a kö
vetelés fentáll, ámbár a mostani világkorazakban a test egy romot 
mutat avval az " Isten templomával " való összehasonlitásban, ami
lyennek egyszer megteremtetettet:ez most a halál teste /Róma 7 :24./
Ez lélektől átitatott test, azaz azokból az erőkből és ajándékok
ból épül fel, amelyek egyszer adattak az ember személyiségének, a he
lyett hogy a szellemtől, magától az adótól lenne állandóan közvet-
lenül élseztve és átvilágitva. I.Kor. 15:44-ben Luther szerint a
"természeti test helyett az eredeti szövegben lélektől átjárt /lel- 
kes/ test áll. De ez a test is, amennyiben még sok van benne az is- 
teni teremtettségből és amennyiben éppen olyan, amelyik ebben e világ- 

 korszakban a szellemnek és a léleknek szolgál, tisztelettel kezelen- 
  Egészen félre értették sokszor Pálnak a felhiv ását:"A testet 

 szánjátok oda áldozatul” /Róma 12:1./ Azt gondolják, hogy P ál nagy 
kegyesen azt tartja, hogy az ember az egészsége kontójára gazdálkod- 
jék vagy a testet fojtsa el. "Az áldozatul oda szánni" kifejezésnek 

 itt egészen más a jelentése. Az áldozatbak kifogástalannak kell len- 
  nie:beteg, sánta, megcsonkitottra állatokat nem volt szabad feláldoz- 
ni. A testet áldozatul oda szánni tehát ezt jelenti: azt a lehető 
le gjobb állapotba hozni, ami által az méltó és képes legyen az isten
ségnek lakásul és eszközül szolgálni. Nos egy halálra fáradt test,
egy tönkre ment idegrendszer egyáltalán nem kínálkozik alapul a 
szellem munkájának. Pál felelőssé teszi az olvasóit azért, hogy -a- 
mennyiben ez hatalmukban áll— testüket egészségesnek és erősnek Ő- 
rizzék meg. Az a tévtnaitásnak kézzel fogható gyümölcse számára,hogy 
 a testet nem kim élik" ./Kol.2 :23 ./ A táplálkozás és böjt, az alvás 
és ébrenlét, a munka és pihenés, a mozgás és nyugalom igazi mérté
kéül az szolgál -és ezt mindenkinek magával kapcsolatban személye- 
sen kell ismernie - ami a testet oly magasra tudja emleni, amilyen 
egyáltalán lehetséges. Jézus különösen óvja a testet a mindennapi 
tulságos táplálkozás által való megterheléstől /Luk,21:34./. amely 
által a szellem fürgesége is megrokkan.-A test ápolásánál annak a-



alárendelt /szolgai/ állapotát kell szem e lőtt tartani,, melynek osz- 
hangban kell lennie a lélekkel a szellemmel. Egy szolgával tiaz- 
 tességesen b ánnak, de nem csapnak vele nagy hühót:" Gondozzátok a tea- 
tet, de ugy hogy ne váljék bu jává." /Róma 13:14./ A feltámadásb an el- 
nyeri a test azt a pompát, amely rendelve van számára /I.Kor 15:42-44/; 
akkor az istent szépség fényözönében /Fil 3 : 21/ ragyog mint a fel- 
 támadott Krisztus teste. A halálban a halál testének a lelke és szel- 
l e m e  levetkőztetnek, a feltámadásban a dicsőséges testtel együtt fel- 
öltöztetnek /II.Kor, 5:1-4,/

Széljegyzetek: Szellem, lélek, test.- Az Ut. nem ismeri a test 
lekicsinylését.- Az ered ti emberi test az Isten képének volt a méltó
 külseje /burka/.- A mai test csak romja az eredetinek.- A testtel 
tisztelettel kell bánni.- A testet kinozni : a tévtanitás  is. 
mértető jele. - A feltámadásban a test isteni fényözönben ragyog.



Az Ur /Kyrios/
 A görög kifejezés "kyrios" általában olyan valakit jelölj 

akinek hatalma, "fensége" ,itélkezési joga van,akinek van valamire.
Ebben az értelemben beszél Jézus hasonlatában a szőlő uráról/Mt 20,8/ 
az aratás uráról /Mt 9,38/a ház uráról /Mk. 13,35/.”Az Embernek Fia 

a szombatnapnak” ez azt jelenti,hogy Ö fölötte áll ennek a 
parancsolatnak,fel is tudja oldani azt /Mk.2,28/- Az ur megszólitás 
Jézus idejében a tiszteletnek megnyilvánulása is volt,egy cim,titulus, 
Csakhogy akkor nem mindenkit szólitottak meg igy válogatás nélkül,has- 
nem csak azokat,akiknek hatalmuk vagy tekintélyük volt.Azért nevez
ték a rabbikat tanitványaik urnak.A tanitvány-tanitó viszonyának 
ehhez a területéhez tartozik az ,amikor a tanitványok Jézust urnak 
nevezik/Mt 8,25,16,22;Lk 9 ,54;Jn 13,6,9,13 és más helyek/A görög 
kyrios kifejezés csaknem mindig istenre vonatkozik a LXX ban/ a 
héber Adonai ,Elohim,Jahve, Jah megjelöléseknek felel meg/ és sokszor 
az UT ban is istenre vonatkozik/Dicsérlek Téged Atyám,égnek ,földnek 
Ura Mt 11,25 stb/.Az UT ban néha az eljövendő vagy a már eljött 
Messiást nevezik Urnák /Lk l,43;2,ll;Mt 21,3;Mk 11,3 és más helyek/
- Az Actaban,a levelekben és a Jel.kv.ben a kyrios kifezé s  a teljes 
isteni hatalmába jutott,megdicsőült krisztusra vonatkozik,és az 
ősgyülekezetben általában tulajdonképen az volt a jelentése,amit 
Péter apostol mond :Azt a Jézust,akit ti megfeszitettetek isten 
Urrá és Krisztussá tette/ Acta 2,36/.Pál igy ir:”Isten felmagasz
talta Ut és olyan nevet ajándékozott neki ,amely minden név fölött 
való"Fil 2,9-11. Ugyanezt mondja a Jeltámadott:"Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön"/Mt 28,18/.Pál azt mondod:Arról meggyőződve 
lenni,hogy Jézus valóban abszolut isteni hatalommal rendelkezik, 
csak a üzent lélek Uristenen keresztül,U általa lehet,ugyancsak 
Rajta keresztül lehetünk ezzel a Jézussal elszakíthatatlan kontaktus
ban és személyes viszonyban/I.Kor 12,3 / Igy történt ez vele is 
/Acta 9,1-6/.Ha tehát az apostol és agyülekezetek Krisztusról mindig 
mint Urről beszélnek,ugy az számukra nem tantétel,dogma,melynek az 
elismerésére meg akarnak másokat győzni,hanem valami roppantul
praktikus,gyakorlati ismeret.Krisztus,mint ur fölébük kerekedett 
/legyőzte őket/ és szolgáivá foglalta le őket/megragadott mondja 
Pál Fil.3,12 ben/.Most már nem tehetnek mást,minthogy Neki rendel
kezésére állanak,és most már tudják azt is,hogy Ö valóban rendelkezik 
velük,vezeti őket,gondoskodik róluk,teljhatalmat ad nekik és hallatlan 
módon oltalmazza öket. ;zért nem törekedtek arra,hogy Krisztusról 
egy hittéte.lt vallásos vagy morális kényszerrel mindenáron ráerőltes
selek az emberekre,hanem azon igyekeztek,hogy az embereket kapcso
latba hozzák Krisztussal,hogy ők is megszabaduljanak a Sátán uralmá
tól és az igazságos isteni Urnak a tulajdonai legyenek.
Széljegyzetek:  tanitványok Jézust Urnak mindenekelőtt azért nevezték 

mert tanitójuk volt. - A görög OT ban a kyrios kifejezés Istenmeg
jelölésére szolgál. - Ur az Actatól kezdve a megdicsőült,isteni 

hatalmába került Jézust jelenti. -"Krisztus- az Ur " az Utban teljesen 
gyakorlati kijelentés.



Ü  d  v  ö  z  i t  ő

Az Üdvözitő a Megmentő/görög sótér/,aki a győztes a sötétség 
hatalmasságai felett.Ö az az személy akiben az egész világ megsza- 
baditása összpontosul,ahonnan amegmentésnek az erői sugároznak 
szét.Éppen ez a jelentése Jézus nevének/Mt.l,21/.Ma néktek Üdvözitő 
született" mondja az angyal/Luk.2,11/ ez azt jelenti: az,aki az 
évszázadok óta esdekelt,óhajtott szabaditást hozza,ime itt van. 
az üdvözitő müvével nemcsak az egyes lelkeket érinti.Az egész 
világra szóló küldetése van/Világmérete van:er hat Weltformat/ 
Jn.4,42.1. Jn.14." Mert ugy szerette Isten a v i l á g o t"Jn.3,16. 
Azért jött,hogy a pusztitó minden munkáját lerontsa./I.Jn.3,8./ 
Mindenki,aki emberi ábrázatot visel,egyszer meg fog hódolni előtte 
és minden nyelvben kihirdettetik,hogy Ö Ur./Fil.2,l0-ll./


