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Az úgynevezett egyházfegyelem 
az Új-Testámentomban 

1. BEVEZETÉS. 

Xincs egységes fogalma az egyházfegyelemnek. Nemcsak a múltban 
használták e szót különböző értelemben, hanem a jelenben is igen 
változó a jelentése. Innen van az a helyzet, hogy b á r feltűnően, lerős ma 
az érdeklődés az egyházfegyelem kérdései iránt, még azok sem használ-
ják c szót azonos jelentéssel , akik egyébként azonos fokon égnek a 
vágytól, hogy legyen ú j r a »egyházfegyelem«. Minden szónak megvan a 
maga je lentés tör ténete ; lehet, hogy ugyanaz a szó mást jelent az egyik, 
mást a másik korban. De i t t nemcsak arról van szó, hogy -az egyház-
legyelem szónak is van je lentéstör ténete , hanem arról , hogy ugyanabban 
a korban s közelebbről éppen a je lenkorban az egyik ezt, a másik -azt 
érti egyházfegyelmen. Többek között ezért van annyi fé l reér tés azok 
között, akik ma közlik egymással theologiai fe l fogásukat az egyház-
fegyelemről. Minthogy pedig rendszerint mindenki ragaszkodik a maga 
képzetéhez, haszontalan fáradozásnak látszik, hogy megpróbál juk össze-
egyeztetni és egységesíteni egyházfegyelem-fogalmunkat. Célszerűbbnek 
ígérkezik, hogy lemondván a fogalom egységesítéséről, theologiai vizsgá-
lódásunkban táglelkűen ki ter jeszkedjünk mindarra, ami ma az egyház-
fegyelem képzetében akárcsak egyikünknél is helyetfoglal, vagy arai 
ahhoz társul . 

Annál inkább lemondhatunk az egyházfegyelem fogalmának a theo-
logiai munka kezdetén történő egységesítéséről, mert az egyházfegyeU 
lem nem bibliai fogalom, nem evangélikus hitvallási fogalom, nem va-
lami örökölt, hazai evangélikus egyházi törvénybeli, tekintélyes egyház-
jogi ani fogalom. Szófej téssel sem jutunk semmire; nem is szólva arról , 
houv indokolatlan, mert a latin theologiai műnyelvben megfelelő disci-
plina szófej téséből valószínűleg egészen más eredményre jutunk, mint a 
fegyeleméből. Meggondolandó itt, hogy használatos volt a magyarban az 
»egyházi fenyíték« kifejezés, kétségtelenül ugyancsak a disciplina eccle-
siast ica fordí tásaként . 

Legcélszerűbb tehát az egyházfegyelem fogalma helyett abból in-
dulnunk ki, hogy van valami az egyházban, vagy kell lennie valaminek az 
egyluízban, vagy: kell történnie valaminek az egyházban, amit általában 
ezzel a szóval szoktak jelölni: egyházfegyelem. Jel lemző dolog, hogy 
már az is eleve való á l lásfogla lás lenne, ha csak így fejeznénk lei [magun-
kat : van valami az e g y h á z b a n . . . , vagy ha csak így: kell lennie valami-
nek az e g y h á z b a n . . . , vagy ha csupán így : kell történnie valaminek az 
egv h á z b a n . . . 

.4 jeleii tanulmány tárgya: ez a valami az Cf'Testámentomban. Ezért 
szólt így a cím: az úgynevezett egyházfegyelem az Üj-Testámentomban. 



Vizsgálódásunk kezdetén elvégre még azt sem tudhatjuk, hogy az Ü j -
Testámentomban olvasunk-e majd valóban az »egyházfegyelem«-ről a 
mai átlagos értelemben. 

Eleve való állásfoglalás lenne az is, hogyha ezt kérdeznénk: mi az 
Isten igéje az Új-Testámentomban az egyházfegyelemről, vagy ha ezt: 
milyen volt az egyházfegyelem az egyház legelső idejében az Űj-Testá-
mentom tanúsága szerint. A kérdezés első esetében eleve tételeznénk, 
hogy az egyházfegyelemről van kinyilatkoztatása az Istennek, következés-
képpen: az egyházfegyelem a hit tárgya. A kérdezés második esetébea 
eleve történelmi beállítottságot kapna az érdeklődésünk, s a remélt 
felelet csak abban az esetben válnék számunkra normává, ha azt valla-
nók, hogy az egyház újtestámentomi történelme számunkra az isteni 
kinyilatkoztatás érvényével bir. 

Megvilágítom néhány példával a vizsgálódásban vállalt táglelkűség 
szükségességét. Amint már erre céloztam is, a fegyelem szavához ra-
gaszkodva, akár be is fejezhetnénk tanulmányunkat. Az egyházfegyelem-
nek, egyházi fegyelemnek megfelelő görög szóval ugyanis nem találko-
zunk az Űj-Testámentomban. De nem sokra jutnánk a kirekesztés (a 
magyar észjárással ellenkező közkeletű szóval: kiközösítés) szóval sem,' 
még a locus classicus, a Alt 18, 15—20 is kikerülhetné a figyelmünket. 
Viszonylag nagy anyagot kapnánk az intés, feddés szavak révén, de vi-
szont akkor kutatásunk körén kívül rekedne az anathéma. Látszólag 
megtaláljuk a dolog nyitját, ha a kulcsok hatalmáról szóló helyekkel 
kezdjük az egyházfegyelem bibliai alapjának a tanulmányozását, de 
ennél az eljárásnál ajánlatos tudnunk, hogy alighanem a XVII. századi 
lutheránus orthodoxiát követik tudatosan vagy öntudatlanul azok, akik 
a kulcsok hatalmát azonosítják az egyházfegyelemmel. Az ilyeneknek 
kevés az egyházfegyelem újtestámentombeli tanulmányozása, ha nem 
Mt. 18, 18 és Ján. 20,23 van a középpontban, viszont szinte felesleges, 
hogy másra is kiterjedjen. 

Mindebből azonban mindjárt az is következik, hogy táglelkűsé-
günkkel egyszerre tudatosan igénytelennek is kell lennünk vizsgálódá-
sunkban, éppen azért, mert sokféle igényt igyekszünk kielégíteni. Előre 
le kell mondanunk a teljesség és véglegesség igényéről. Nemcsak azért, 
mert folyton jelentheti valaki annak a szükségét, hogy még ez a hely is,-
az a hely is megvizsgáltassék, hanem azért is, mert az úgynevezett egy-
házfegyelem felől való további theologiai munkánk, nevezetesen a hit-
vallásaink szerinti egyházfegyelem vizsgálata, az úgynevezett egyház-
fegyelem történetének kutatása, az egyházfegyelem megvalósulásának, 
illetőleg megvalósításának a megállapítása ú j ra meg új ra ösztönözni 
fog bennünket, hogy tovább tanulmányozzuk az egyházfegyelmet az Új-
Testámentomban. A theologiára is áll az az igazság, hogy »nincs vég-
leges tudomány, hanem csak folytonosan fejlődő tudomány van.« 

2. MÁTÉ 18, 15—18. 
•»Ha vétkezik testvéred, fedd meg négyszemközt. Ha hallgat rád, 

megnyerted testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé 
egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú szavára álljon minden-
dolog. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg az ekklésziának. Ha az ekklé-
sziára sem hallgat, legyen számodra olyan, mint a pogány és a <vám~ 



szedő. Bizony mtondom nektek: amit megköttök a földön, kötve lesz a 
mennyben, és amit megoldotok a földön, oldva lesz a mennyben.« 

Nem fordítom le az »ekklésia« szót. A közhasználatú Károlyi-fordN 
tásban »gyülekezet« áll a helyén. Ez a szó m a ( ! ) azt az értelmet a d j a 
a szövegnek, hogy a feddés harmadszor a helyi egyházban, a képzeteink-
ben az egyházközséggel társuló gyülekezetben történik. A közhasználatú 
Károlyi-fordítás nem fordít ja minden esetben gyülekezettel az ekklésziá-t, 
pl. Mt. 16, 18-ban anyaszentegyház, Efez. 5, 23-ban, 25-ben az egyház 
áll a helyén. Kevesebb volna a félreértés, ha következetesen gyüleke-
zettel volna fordítva, aminthogy pl. a Luther-fordítás tudtommal mindig 
a Gemeine szóval, az úgynevezett Elberfeldi Biblia mindig Versarnmlung-
gal fordí t ja . Itt a »mindig« szón van a hangsúly, mert egyébként 
Luther-használta s általában a XVI. században használt Gemeine szóról 
ó tudnunk, hogy az akkor köz-séget jelentett, a latin communio-nak 
eleit meg, ugyanakkor a congregatio és a Versammlung felelt meg egy-

másnak. Ezért hagytam a helyén az ekklészia szót. Bármilyen fordítása 
eleve való állásfoglalás lett volna valamelyik értelmezés mellett. Talárt 
a legcélszerűbb volna a szó megmagyarosodott formájával élni, ezt mon-
dani : eklézsia. Ezen egyaránt lehet érteni a helyi és a helyfeletti, egye-
temes eklézsiát. 

A textus receptus és ennek nyomán a közhasználatú Károlyi-fordítás 
szerint Jézus ar ra az esetre korlátozza a feddést, tehát az egész eljá-
rást, hogy az ekklészia-beli testvér ellenem vétkezik. A kritikai (Nestle-
féle) szöveg szerint ellenben Jézus rendelése minden esetben köteles-
ségemmé teszi a feddést, amikor vétkezik testvérem. Jézus az utóbbi 
szöveg szerint súlyosabb szolgálatot ró rám, de egyszersmind nagyobb 
hatalmat is ad nekem, mint az előbbi szerint. Már ez a meggondolás 
is erősiti a kritikai szöveget. De még inkább erősödik az, ha végig-
gondoljuk a két változatot. Ha csak akkor kötelességem megfeddeni 
testvéremet, amikor ellenem vétkezik, tehát mindenki csak az ellene való 
vétekért feddheti meg testvérét, akkor az ekklésziabelieknek semmi közük 
azokhoz a vétkekhez, amelyekkel az ekklésziabeliek az ekklészián kívü-
liek ellen vétkeznek. A feddő el járás második és harmadik mozzanata 
arra vall, hogy Jézus szemében az ekklésziabelinek, a testvérnek a vétke 
az egész ekklészia ügye, nem pusztán azé, aki ellen az vétkezett. Vájjon 
csak akkor, ha a testvér egy testvér ellen vétkezett? De fel kell vet-
nünk azt a kérdést, hogy az ekklésziabeliek tehetnek-e különbséget a 
vétkek között a szerint, hogy azok közvetlenül kinek ártottak. A más 
ellen való vétek ellenem való vétek is. Az ember ellen való Tétek 
mindig egyszersmind Isten ellen való vétek is, és fordítva: nincs, 
olyan vétek, amely csak Isten ellen való volna', s nem volna egyúttal 
az emberek ellen való is. Mindenképpen arra az eredményre jutunk, 
hogy Jézus rendelése ugyanaz, akár a kritikai, akár a receptus szö-
veget tesszük is tanulmányunk alapjává. Vagyis: Jézus a testvér min-
den vétkezésének az esetében kötelességükké teszi az ekklésziabeliek-
nek egymás feddését. 

Nehezebb ez a szövegkritikai kérdés, ha vizsgálatunkban a súly-
pontot eltoljuk a feddésről a megnyerésre. Van-e hatalmam, hogy meg-
nyerjem testvéremet, még akkor is, ha nem ellenem vétkezett? Függő-
ben kell hagynunk a feleletünket a szöveg végső értelmezéséig. 



»Ha vétkezett testvéred«. Nem általában emberről beszél Jézus, 
hanem testvérről, olyan valakiről, aki ekklésziabeli. »Vétkezett«; nincs 
szó ilyen vagy olyan vétekről, olyanról, amely felől a megnyerés remény-
ségével lehet megfeddeni a testvért, elkülönítve az olyantól, amely felől 
haszontalan a feddés, mert a testvér menthetetlen a kárhozattól, ennél-
fogva tulajdonképpen már nem is testvér, Mult időben áll az ige, de 
ebből nem következik, hogy csak valamilyen már befejezett vétkezés 
esetében áll fenn a feddés kötelessége. Az a vétek is, amellyel még nem 
szakított a testvérem, részben már a mult dolga, ennélfogva kétség-
teleiï, hogy mind a befejezett, mind a folyamatos vétek esetében köte-
lességem, hogy megfeddjem vétkes testvéremet. Az amúgy is bizonyos, 
hogy a megnyerés és a vétekhez ragaszkodás kirekeszti egymást. 

»Fedd meg«. Ez azt jelenti: intsd meg^ szidd meg, dorgáld meg. 
A feddésben tehát van ítélet, benne van a vétek megítélése: az, amit, 
a testvérem cselekedett vagy amit cselekszik, bün. De a feddés nem 
ítélet abban az értelemben, hogy büntetést szabok ki a testvéremre, 
vagy akár csak megállapítom, hogy csupán ilyen meg ilyen Sűnhődés, 
vezeklés után fog szabadulni a bűntől és következményeitől. 

»Megnyerted testvéredet.«• A megnyerés értelmét legegyszerűbben 
akkor ragadjuk meg, ha elolvassuk a fejezet előző verseit. 11. v.: Az 
embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. 14. v. : A ti 
mennyei Atyátok nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. 
Ha a kritikai szöveg alapján mellőzjzük is a 11. v-re hivatkozást, akkor 
sem változik meg az előző versek súlypontja: Jézus azért jött, hogy 
Isten »kicsinyei« ne vesszenek el, hanem megnyeressenek, megmentes-
senek, megtartassanak. A megnyerés és megtartás összefüggését bizo-
nyítja I. Kor. 9, 19—24 is. Különösen 22: »Az erőtleneknek erőtlenné 
lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, 
hogy minden módon megtartsak némelyeket.« Az utóbbi mondat sora-
mázása az előző mondatoknak, amelyekben az állítmány: megnyerjem. 
Tehát nem az a cél, hogy magamnak, vagy hogy az emberek ilyen-
olyan társaságának, vagy hogy efféle-afféle emberi közösségnek, vagv 
hogy az ekklésziának nyerjem meg a testvéremet, hanem az a cél, hogy 
az üdvösségre nyerjem meg a testvéremet. Pál azt írta magáról I. Kor. 
9, 23-ban, hogy »az evangélium részestársa« lesz, amikor azon igyek-
szik, hogy minden módon megtartson mindeneket. 

A feddc el járás második és harmadik mozzanatánál nem ismétli 
a rendelés a feddésre szóló felhívást és a feddés célját, a megnyerést. 
Ismétlődik: »ha nem hallgat«, ezzel kapcsolatban csak az változik, hogy 
kire, kikre, mire nem hallgat a vétkezett testvér. »Ha nem hallgat — rád, 
azokra, az ekklésziára.« Éppen ezért kétségtelen, hogy a második és 
harmadik mozzanatnál ugyanaz a teendő és ugyanaz a cél, mint az első-
nél. A feddés. A megnyerés. 

Mindezért a feddő el járás vizsgálatában az igazán fontos és a 
valóban nehéz kérdés az, hogy mit értett Jézus ezen: »legyen számodra 
olyan, mint a, pogány és a vámszedő«. Ez — egyéb megfontolások előtt 
— kétféleképpen érthető. Attól függ, hogy mit veszünk mértékül: Jézus-
nak a pogányokhoz és a vámszedőkhöz való viszonyát, avagy pedig a 
korabeli zsinagógának a hozzájuk való viszonyát. Az utóbbi esetben ez 
volna Jézus szavának az értelme: vesd meg, kerüld, ne társalkodjál, ne 



étkezzél vele. Ez esetben Jézus nemcsak azért használta volna a po-
gány és a vámszedő szót, hogy megértesse magát tanítványaival, ha-
nem azért is, mert azt akarta, hogy amiképpen a zsinagógához tartozók 
megtagadtak minden közösséget a pogánnyal és a vámszedővel, ugyan* 
úgy tagadjanak meg az ekklésziabeliek minden közösséget az olyan-
nal, aki nem hallgat az ekklésziára. De ezt az értelmezést erőtleníti 
az az ismeretünk, hogy milyen volt Jézusnak a viszonya a vámszedőkhöz 
és pogányokhoz. Kortársainak a rosszalása ellenére másképpen visel-
kedett velük szemben, mint ahogy azt tőle megkívánták volna. Társa l -
kodott, étkezett velük, nem kerülte el őket. De jóllehet érintkezett ve-
lük, maga is beszélt vámszedőkről és pogányokról. Mt. 10, 5 szerint 
ezt parancsolta a tizenkettőnek : Pogányok ú t j á ra ne m e n j e t e k . . . , 
hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. Sőt Mt. 
15, 24 szerint sajátmagáról is ebben az értelemben beszélt: Nem kül-
dettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz. Jézusnak e szavai 
nyomán arra gondolhatnánk, hogy a »legyen számodra olyan, mint a 
pogány és vámszedő« ezt jelenti : nincs többé küldetésed, megbízatá-
sod, hogy hirdesd neki Isten igéjét. De Jézusnak a végső rendelkezése 
nem tesz már különbséget Izráel fiai és a pogányok között: tegyetek 
tanítványokká minden népeket. Ennélfogva más irányban kell keres-
nünk Jézus szavának igazi értelmét. A »pogány« szó mellett ott áll a 
»vámszedő«. Tehát aki az ekklésziában történő feddésre sem hallgat, 
legyen a feddő testvér számára olyan, mint a vámszedő, Meggondol-
koztathat bennünket már az a tény is, hogy Mt. 5, 47 szövegének egyik 
variánsa a receptusbeli »vámszedők« helyett »pogányok«-at mond, vi-
szont Mt. 6, 7 egyik variánsa a »pogányok« helyett használ más Iszót, 
ezt: »képmutatók«. Tehát máris lehetségesnek tarthat juk, hogy Jézus 
Mt. 18, 17-ben nem elzárkózásra, illetve elrekesztésre hívta fel tanít-
ványait, hanem a pogány és vámszedő szóval ar ra utalt, hogy ezentúl 
nem a feddés, hanem valami más lesz a tennivaló vele szemben. Meg-
erősödik ez a lehetőség, ha számbavesszük, hogy milyen összefüggés-
ben emlegette Jézus a vámszedőket. Jézus kortársaiban a vámszedő 
szó ugyanazt a képzetet keltette, mint a bűnös szó. Vesd össze Mb. 9, 
10k; Mk. 2, 16; Lk. 5, 30; Mt. 11, 19. Jézus is nyilván a bűnötí 
képzetét akarta kelteni hallgatóiban, amikor vámszedőnek mondta a 
Lk. 18, 9—14-beli példázatának második alakját . Ami már most Jézus-
nak a bűnösök iránti magatar tását illeti, ez világos előttünk. »Nem 
az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre«. (Mt. 
9, 13 és párhuzamos helyek.) Ha tehát a feddésre harmadszorra sem 
hallgató testvér iránt olyan magatartásúnak kell lennie a feddő testvér-
nek, mint amilyen Jézus magatar tása a vámszedő iránt, akkor éppen nem 
az a dolga, hogy elzárkózzék tőle, hogy megszakítson vele minden kap-
csolatot, hanem az, hogy hívogassa a megtérésre. 

Végeredményül Jézus e szavát: »legyen számodra olyan, mint a 
pogány és vámszedő« így kell értelmeznünk: amíg eddig az volt a tisz-
ted, hogy fedd meg vétkes testvéredet, addig most már az a 'tiszted, 
hogy hirdesd neki : elközelgetett a mennyek országa. Más szóval : eddig 
az volt a tennivalód, hogy mondd bűnnek, amit a testvéred cselekedett 
vagy cselekszik, most már az a tennivalód, hogy mondd nski: lűnös 
ragy . Még más szóval: eddig úgy beszéltél vele mint testvér a test» 



vérrel, mint Jézus egyik követője Jézus másik követőjével, most már 
beszélj vele úgy, mint Jézus küldöttje a Jézushoz térésre szorulóval. 
Üjra más szóval: eddig az volt a tiszted, hogy dorgáld meg a testvé-
redet, mert ez vagy az a cselekedete nem »jócselekedet«, tehát min.t-
egy figyelmeztesd arra, hogy ez vagy az a cselekedete nem a|z Isten, 
gyermeke ú j életének a gyümölcse; most majd az lesz a tiszted, hogy 
hirdesd néki az evangéliomot, indítsd arra, hogy higgyen abban, akit 
Isten elküldött az ő megtartására. 

Látjuk, hogy a feddő testvér tiszte a harmadik sikertelenség után 
megváltozik, a feddés helyett megtérésre szólító evangéliomhirdetés 
lesz o feladata. Szükséges, hogy itt mindjárt kiküszöböljük azt a gya-
kori félreértést, hogy a megtérés valami ismétlődhetetlen fordulat az 
ember életében. Ha az volna, akkor a következő két magyarázattal 
menthetnénk meg a vizsgált rendelést. Az egyik magyarázat szerint az, 
aki feddésre szorult, voltaképpen nem is volt megtért ember, csak lát-
szólag volt testvér, vagyis képmutató volt; csak ezután válik cl, hogy 
megtér-e, vagy sem. A másik magyarázat szerint megtért ember volt 
az, akit megfeddettek, de az által, hogy nem hallgatott a feddésre, ki-
esett a megtértség állapotából, és többé abba vissza nem kerülhet. Mind 
a két magyarázat szerint a megtérés, az evangéliom hittel hallgatása, a 
Jézushoz szegődés csak egyetlenegyszer lehetséges. Egyelőre állapít-
suk meg azt, hogy Mt. 18, 15kk egyik magyarázatnak sem adnak alapot. 

Szükséges azt is világosan látnunk, hogy Jézus sem azt nem 
mondja: »pogánnyá és vámszedővé lesz«, sem azt nem: ^tedd őt po-
gánnyá és vámszedővé«, hanem azt, hogy: »legyen számodra olyan, 
mint a pogány és a vámszedő.« Jézus rendelésének a tárgya tehát nem 
a megfeddett testvér, hanem a feddő testvér. Arról beszél Jézus, hogy 
mi az ő tanítványának a tennivalója olyankor, amikor vétkezik az ő' 
másik tanítványa. 

De jóllehet az egyes feddő testvér a rendelés tárgya, mégis kell 
vizsgálnunk az ekklészia köteles magatartását a vétkes, illeve a fed-
désre nem hallgató testvér iránt. Mi legyen az? Két úton is eljutunk 
e kérdéshez. Az egyik ez: egy testvér vétke minden testvér ügye, kö-
vetkezésképpen, ha a feddő testvér számára olyan lesz a feddésre 
nem hallgató testvér, mint a pogány és a vámszedő, akkor végül is min-
den testvér számára olyan lesz. Az ekklésziabeli feddést úgy kell értel-
meznünk, hogy minden testvér megfeddi a vétkes testvért. Ezen az uton 
csak akkor nem kell végighaladnunk, ha Jézus arra az esetre korlátozza 
a feddés kötelességét, hogy »ellenem« vétkezik a testvér. De láttuk, 
hogy Jézus tanítványai között a bűn mélysége iránti érzéketlenség lcnno 
azt mondani, hogy ez vagy az a bűn csak egyik vagy másik testvérem-
nek az ügye. A másik út, amelyen eljutunk a felvetett kérdéshez, ez: 
a megfeddett testvér nem hallgat az ekklésziára, itt tehát közvetle-
nül érdekelve van az ekklészia. 

De mi hát az az ekklészia? A szövegfordítással kapcsolatban már 
utaltam az értelmezés nehézségére. Igen messze kanyarodnánk tanul-
mányunk tárgyától, ha töviről-hegyire vizsgálnánk az ekklészia újtestá-
mentomi fogalmát. Utalok egy svéd theologusnak, Linton Olofnak nagy-
szerű munkájára. Uppsalában 1932-ben jelent meg német nyelven: Das 
Problem der Urkirche in der neueren Forschung. Az azelőtti félévszázad 



kutatását ismerteti. Nekünk most elég ügyelnüiík arra, hogy nem hagyat-
kozhatunk az »ekklésia« etymologiájára, mert hiszen Jézus nem ezt a 
szót használta. A görög szó etymologiája majdnem oly kevéssé igazít 
cl bennünket az általa jelölt képzet helyes leírásában, mint a majgyar 
»egyház' szó. Mind a két szó csak jel, nyelvi jel valaminek a jelölé-
sére Számba kell vennünk az egész Üj-Testámentom közléseit az 
ekklésziáról, csakis így tudjuk megközelíteni az újtestámentombeli egy-
l ází'ogalmat. Elég továbbá arra figyelnünk, hogy az Új-Testámentom 
maga is minduntalan képekhez folyamodik annak megértése érdekében, 
hogy mi a Krisztus ekklésziája. A két fő kép az élő test és az épülefr 
képe. E két kép nagy különbsége magában is óv bennünket attól, hogy 
se az egyik, se a másik irányban ne hagyatkozzunk a képzeletünkre, 
illetve emberi képzetvilágunkra, int, igyekezzünk, hogy mentől jobban 
n-iegragadjuk hittel azt, amit Isten az ekklészia felől kinyilatkoztatott. 
F.z az igyekezet viszont az alázatosság és a szerénység igyekezete. 

Ml. 18, 18-nál is megelégszünk annyival, amennyit hallhatunk Jézus 
szavából. »Mondd meg az ekklésziának«, »ha az ekklésziára sem hall-
gat«, — mind a két vonatkozásban nyilvánvalóan emberek, mégpedig 
kétségtelenül testvérek egpüttességéről van szó. Az ekklészia meghall-
gat ja a feddő testvér panaszát, s az ekklészia megfeddi a vétkes test-
vért. Ha csak nem értünk az ekklészián valami hatóságot, amely akár 
egyetlenegy ember is lehet, akkor ez valami emberi közösség, mégpedig 
valami fogható közösség, nem a testvéreknek valamilyen láthatatlan kö-
zössege, hanem az ő összegyülekezett, együttlevő, együtt hallgató és 
együtt beszélő közösségük. Mindezért erősen kínálkozik itt az ekklészia 
fordításául a magyar gyülekezet szó. Igen ám, de ma (!) — legalább 
is a magyar evangélikusok nyelvhasználatában — a gyülekezet körül-
belül egyet jelent az egyházközséggel. Ha tehát így mondanánk: 
>mondd meg a gyülekezetnek«, akkor a legtöbb magyar evangélikus 
ember ezt így ér tené: »jelentsd az egyházközségnek«, sőt rögtön vala-
milyen egyházközségi hatóságra, szervre, tisztviselőre gondolna, akár 
a prezsbitériumra, akár az elnökségre, akár a lelkészre. A legkeveseb-
ben gondolnának a valóban összegyűlt gyülekezetre, mégpedig az isten-
tiszteleten együttlevő gyülekezetre. Pedig a különböző összevetések mind 
arra utalnak bennünket, hogy Mt. 18, 18-nál az istentiszteleti gyüleke-
zetre kell gondolnunk. Legközelebbről a Mt. 18, 19—20 késztet ben-
nünket erre az értelmezésre. 

Mt. 18, 19—20: »Továbbá mondom nektek, hogy ha közületek 
ketten megegyeznek a földön bármely dologra nézve, hogy azt kérjék, 
megadja nekik az én mennyei Atyám. Ahol ügyanis ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.« 

Ha elég, hogy ketten-hárman gyűljenek össze Jézus nevében, s ö1 

már ott van közöttük, világos, hogy a 17. versbeli gyülekezet sem a 
szerint gyülekezet vagy nem az, hogy hányan jönnek össze, hanem hogy 
Jézus nevében gyűlt-e egybe, következésképpen, hogy mi végett gyűlt 
egybe. Az a kérdés tehát, hogy «mi végett szokott együttlenni a keresz-
tyének összegyűlt közössége az Új-Testámentom bizonysága szerint. 
Mt. 18, 19 közelsége révén említsük mindjárt a közös imádságot, aztán 
emlitsük az Isten igéjének prédikálását és feltétlenül még az úrvatso-
rát is, — hozzátévén, hogy ezzel a sor nincs kimerítve. Nekünk azon-



ban ennyi is elég Mi. 18, 17 értéséhez. Az ekklészia itt — az eddigi 
vizsgálat helyessége esetén — nem valami testületet jelent, legkevésbbé 
valami hatóságot, hanem jelenti az aktuális, az eseiröl-esetre hívott, 
gyűjtött gyülekezetet. Ez szükségképpen helyi gyülekezet, de mégsem abban 
az értelemben, hogy az ugyanabban a községben lakó keresztyének ösz-
szessége. Mindennek a helyes értése azon fordul meg, hogy tudunk-e 
szabadulni az ekklésziával kapcsolatban emberi értelmünknek abból 
a gyarlóságából, hogy az életet, a mozgást, a cselekvést, a folytonos va-
lósulást létként, testként, állapotként, kész valóságként akarjuk fel-
fogni; szinte fizikai képletben akarjuk rögzíteni — azt, ami percről-
percre valósul Isten csodálatos munkájából. 

Most már aztán visszatérhetünk az előbbi gondolatmenetünk végé-
hez: Mi legyen hát az ekklészia magatartása az olyan iránt, aki a 
feddés ismétlődésekor reá sem hallgat? Állapítsuk meg, hogy a rende-
lés erről közvetlenül nem szól. Egyszerűen exegetikai rövidzárlat azt 
mondani, hogy Jézus a 17. versben az ekklésziából mint a keresztyének 
testületéből való kirekesztést rendelte. De kétséges, hogy beszélhetünk-e 
akár csak az aktuális gyülekezetből való ténykedéses kirekesztésről is. 
Hiszen a feddő el járás leírása feltételezi, hogy a vétkes testvér jelen-
van az ekklésziá'ban. Viszont az is kétségtelen, hogy valamiben meg kell 
nyilvánulnia annak a rendelésnek, hogy a feddő testvér számára legyen 
a feddésre nem hallgató testvér olyan, mint a pogány és a vámszedő 
A korábbi vizsgálatból kiviláglott, hogy ez az/t jelenti: az ilyen testvér 
rászorul az evangéliom újonnan való hallására. Már ezért sem képzel-
hető, hogy a vétkest éppen abból rekesatik ki, amire neki nélkülözhe-
tetlenül szüksége van, nevezetesen az evangéliom hallgatásából. Ha te* 
hát a vétkes testvér úgy tekintendő is, mint »bűnös«, akkor sem az a 
rendelés felőle, hogy rekesztessék ki az ekklésziából mint az evan-
géliomhallgató keresztyének közösségéből. Ellenben igenis tételezhet•— 
jük, hogy az ilyen testvér, ha egyáltalában testvérnek nevezhető, nem 
reszesül az imádkozó és az ú^vacsorai közösségben. A 20. versben olya-
nok imádkozó közösségéről van szó, akik Jézus nevében gyűlnek egybe. 
I. Kor. 11, 29 szerint pedig PáS apostol ar ra hívja fel az ekklésziát, 
hogy ne részesüljön az úrvacsorában az, aki nem. becsüli meg az Ür 
testét. Az Űr testét az nem becsüli meg, aki nem hiszi, hogy az őéretre 
töretett meg a kereszten. Viszont tehát az becsüli meg, aki hivő bűnös. 
Mt. 18, 17-ből is nyilvánvaló, hogy a megnyerésnek nem a vétek az 
akadálya, hanem az, hogy a vétkes testvér nem vallja magát bűnösnek 
a megfeddett vétek tekintetében; mintha azt mondaná a megfeddett 
testvér: ar ra a cselekedetre nézve, amely felől megfeddettek engem, 
nincs szükségem Jézus érdemére, az a cselekedetem igaz cselekedőt. 
Az ilyen legalább is arra a cselekedetre nézve nem hitből él, más szó-
val: haszon, érték nélkül valónak tekinti Jézus testét. Tehát az ilyen a 
feddő testvér számára olyan lesz ezentúl, mint a nem hívő bűnös. Szinte 
azt mondhatnánk végeredményül, hogy a magától, a maga cselekedeté-
ből igaz embernek nincs teljes közössége azokkal, akik egyedül Jézus 
nevében gyűlnek össze, akik bűneik bocsánatára eszik és isszák az Úr 
testét és vérét. 

Mindezért az egyházból való -kirekesztésről nemcsak azért nem 
lehet beszélni Mt. 18, 17 alapján, mert az összefüggés szerint legfel-



jebb az aktuális gyülekezetből történő aktuális kirekesztésről lehetne 
szó. hanem azért sem, mert aligha olvashatunk ki többet belőle r mint 
az aktuális gyülekezetben jelenlevők közösségének meglazulását, köze-
lebbről az imádságból és az úrvacsorából való kimaradást. 

Minthogy pedig nincs okunk Jézus e rendelése alapján az ckklé-
sziából való kirekesztés elrendeléséről beszélni, azért fel kell vetnünk 
még a kérdést, hogy az aktuális gyülekezetben jelenlevők közösségének 
meglazulása miképpen következik be. A kirekesztés szónál maradva 
kérdezzük ezt így: a harmadszori feddésre sem hallgató vétkes »testvér« 
kirekesztődik-e, vagy a többi jelenlevő által tevőlegesen rekesztetik-© 
ki az imádkozó és úrvacsorai közösségből? 

A 17. versbeli rendelés individuálisan és nem kollektíven fogja 
meg a dolgot; amint ezt már láttuk, nincsen szó közvetlenül arról, hogy 
milyen legyen az ekklészia számára a feddésre nem hallgató vétkes test-
vér. Ezt a félreértések kiküszöbölése végett nem lehet eléggé hangsú-
lyoznunk. Ez a hiányérzet indította az írásmagyarázók hosszú sorát arra, 
hogy a 17. versbeli rendelést döntően szoros kapcsolatba hozzák a 18. 
versbeli ígérettel : amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben, és 
amit megoldotok a földön, oldva lesz a mennyben. Szükséges azon-
ban, hogy mielőtt a 18. vers értelmét és a 17., meg a 18. vers szoros, 
összekapcsolását alaposabban vizsgálnánk, visszatérjünk az előző ver-
sekre. Nézzük meg, hogy miképpen történik a vétkes testvér megfeddése. 
Azonfelül, amit ennek értelmezéséül már megállapítottunk, mond-
juk meg még, hogy a feddés igével történik. Egyedül az igével. Követ-
kezésképpen az ige eredménye a testvér megnyerése. E tekintetben 
nincs különbség a három feddés között, és éppen ezért nem tételez-
hetjük fel, hogy a harmadik esetben is valami más eredményezné a meg-
nyerést, mint a feddő ige. Ezért kell a mai szóhasználathoz képest helyén 
nem valónak minősítenünk ebben az összefüggésben a fenyítés szót. Le-
het, hogy a fenyítés, fenyíték szónak a régebbi századokban nem volö 
az a mellékíze, mint amije van ma. De ma nem használható a feddés 
értelmében. Hogy pedig itt feddésről, feddő igéről van szó, ezt annak 
az érdekében kell hangsúlyoznunk, hogy kikapcsoljuk a rendelés értel-
mezéséből a lelki, pszichikai ráhatásokat. Ilyenek: a várakoztatás, meg-
szégyenítés, nyilvános bfínvallásra késztetés, megkövetés. Mindezek em-
beri mesterkedések, akármennyire lelkiek is. Lélektani ismereteinkre 
és nem Jézus rendelésére támaszkodnak. 

Ezzel az egyedül az igére hagyatkozással függ össze az is, hogy 
Jézus rendelésében nincs szó határidőkről. A 15. vers nem mondja, 
hogy a megnyerésnek nyombfan a feddés után be kell következnie, de 
persze kétségtelenül azt sem mondja, hogy haladékot kell adni a meg-
feddettnek a megszívlelésre. A tanuk előtt s oz után az ekklésziában 
történő feddés azonnal követheti az előző sikertelen l'eddőst. Nincs 
határidő, ez különösen a 17. vers értelmezésénél fontos. Az ekklészia 
feddésére, illetve az ekklésziában történő feddésre való hallgatás, vagyis 
n megnyerés bekövetkezhetik később, órák, napok, hosszabb idő múlva 
is, mint ahogy a feddés történt. Ezzel az értelmezéssel persze megakad-
nánk, ha az ekklésziát valamilyen testületnek, szervezetnek fognánk 
fel — most a 18, 17 ekklésziájáról beszélünk —; ebben az esetben 
ugyanis az eszünk megkövetelné, hogy az ekklészia valamiképpen állást 



foglaljon a. feddésre nem hallgatóval szemben, továbbá azt is, hogy 
valami más is történjék a sikertelen feddések után. A 18, 17-beli ekklé-
szia ilyen felfogása az egyháztörténelem tanúsága szerint valóban sok-
féle gondolatkapcsolásra és rend-építésre: »rendtartás«-ra indította az 
embereket. De megment bennünket is, mint ahogy sokakat megmentett a 
inúItDan, annak a világos ismerete, hogy it t istentiszteleti közösségről, 
az aktuális gyülekezetről van szó. Azt mondhatjuk tehát, hogy mihelyt 
hallgat a vétkes testvér a feddésre, mihelyt meg van nyerve, vagyis 
mihelyt ő is, amiként a többi, Jézus nevében jön a gyülekezetbe, mi-
helyt ő is hívő bűnös, nyomban részesül a testvérek minden, tel jes 
közösségében. 

Az egész feddő el járásról Jézus rendelése a feddő tiszte szem-
pontjából beszél. Ezzel kell magyaráznunk, hogy ez az egyébként rész-
letező utasítás miért nem terjeszkedik ki arra a lehetőségre, hogy 
a vétkes testvér nem hajlandó meghallgatni a második feddést a tanúk 
előtt, vagy a harmadikat az ekklésziában. Akik e rendelés alapján a. 
testületi egyház számára akartak valamilyen rendtar tást szerkeszteni, 
kénytelenek voltak megint sok mindent belemagyarázni Jézus szavaiba 
— abból a célból, hogy eljussanak a tételhez, hogy a megátalkodott 
bűnös kirekesztendő az egyházból. De nem kényszerülünk semilyen 
belemagyarázásra, ha csak annyit mondunk, mint amennyit a locus 
mond, vagy ha aktuális gyülekezetnek, igehallgató, imádkozó és úrva-
csorai közösségnek értelmezzük a 17. versbeli ekklésziát. Ilyen ér-
telmezés esetében ugyanis teljességgel szükségtelenné válik, hogy az 
ekklészia döntsön arra nézve, kirekessze-e a vétkes testvért ilyen vagy 
olyan, esetleg minden közösségéből, mert hiszen az nincs is jelen, 
illetve nem is igényli, hogy részesüljön az ekklészia közösségeiben. 

Visszatérve most már a 18. versre, mindenekelőtt arra kell utal-
nunk, hogy ennek némileg párhuzamos helye Mt. 16, 19. Ebben ezt 
mondia Jézus Simon Péternek: »Neked adom a mennyek országának 
kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesss a mennyekben is, és 
amit megoldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is.« — A rövidség 
kedvéért utalok Karner Károly »Máté evangéliumá«-ra (113 k, 125). 
Az exegetikai problémák felől ott könnyen tájékozódhatunk. Nekünk 
elég annyi, hogy az írásmagyarázók általában összekapcsolják Mt. 36, 
19. és 18, 18. magyarázatával Ján. 20, 22—23. magyarázatát és ennek 
eredményeképpen a kötést a bűn megtartásaként, az oldást a bűn meg-
bocsátásaként értelmezik. Ezt a közkeletű értelmezést elfogadva, tanul-
mányunk tárgyára nézve csak az a főkérdés, hogy miképpen történik 
a bűn megtartása, illetve megbocsátása. Vájjon valami más ténykedés 
ez, mint az evangéliom hirdetése, vagy azonos azzal? Vájjon valami 
ítélkezés-e a kötés-oldás, vagy általában az ítélet és az evangéliom 
hirdetése-e? Vájjon a bűn megtartása úgy történik-e, hogy a »kulcsok« 
forgatója egyenesen ezt mondja a vétkesnek: »megtartom bűnödet«, 
és vájjon a bűn megbocsátása úgy történik-e, hogy ugyanaz ezt mondja 
a vétkesnek: »megbocsátom bűnödet«? Nos, ezekre a kérdésekre az 
említett helyek nem adnak feleletet! A legkevesebbet mond tppen Mt. 
18. 18| tehát éppen az a hely, amelyre közvetlenül szoktak utalni azi 
előző versekbeli feddő el járásra hivatkozásnál. I t t olyan képeket használ 
Jézus, amilyenekkel mi jóformán nem tudunk mit kezdeni. Csak annyi 



bizonyos belőle, hogy ami végbemegy áltaiunk a földön, ugyanaz végbe-
megy a mennyekben is. De annálfogva, hogy képekben fejezte ki magát 
Jézus, még az sem világos, hogy itt kétféle ténykedésről és egyáltalában 
\alami különleges ténykedésről van-e szó. A legkevésbbé indokolt dolog 
az, hogy a 18. versbeli Ígéretet szorosan a közvetlenül előtte levő vers-
beli rendeléssel kapcsoljuk össze, ugyanakkor viszont ne lássunk össze-
üggést a 15. és 16. versbeli rendeléssel. Az valóban indokolt, hogy 

Mt. 18. részleteinek belső összefüggését meglássuk, sőt az is, hogjy 
a 18. verset szorosan kapcsoljuk az előző versekkel, de az egész 
15—17-lyeli féddő e l járássa l ! Amennyiben a 17. versbeli sikertelen 
megnyerési kísérlet azonos a kötéssel, és amennyiben a várt megnyerés 
azonos a megoldozással, annyiban a 15. és 16. versbeli kudarc szintén 
kötés, és annyiban az ottani megnyerés szintén megoldozás. 

Azokat az írásmagyarázókat, akik a felvetett kérdésekre más fele-
letet adtak, bizonyára valamilyen egyházkormányzati felfogás befolyá-
solta. Meg akarták óvni azt az érdeket, hogy az egyház kormányzatának 
halalma az egyház egészének a kezében legyen. Ha ugyanis akképpen 
értelmezték volna a 15. és 16. versbeli feddést, hogy az szintúgy a 
kötés-oldás hatalmából történik, akkor el kellett volna ismerniök, hogy 
ez egyeseknek is halalma. IIa csak némelyek, bizonyos személyek birnák 
ezt a hatalmat, akkor valami kiváltságos osztály, rend alakulna az egy-
házban. IIa viszont minden keresztyén birná, akkor veszélyeztetve volna 
AZ egyháznak az ő képzeletük szerinti jó rendje. Ez az egyházkormány-
zattani érdek persze magától elsorvad, ha ragaszkodunk ahhoz a látá-
sunkhoz, hogy a 17. versbeli ekklészia aktuális gyülekezet, élő, mozgó 
közösség. Mi kapaszkodjunk bele a 18. vers szövegébe, és elégedjünk 
meg azzal, amit ott o lvasunk : . . . megköttök, . . .megoldotok. Jézus ezt a 
tanítványainak mondotta. Nem ezt mondta: amit az ekklészia kötni és 
oldani fog. Amúgy is, csak ebből a néhány versből is világos, hogy a 
tanítványoknak adott hatalom nem lesz egyéni hatalommá, mert Jézus 
tanítványa mindig csak az Úrban tanítvány, az Üron kívül nincs tanít-
ványi hatalma. Jézus tanítványa a 15. vers szerint éppen mint testvéi* 
köteles feddeni a vétkes testvért, és az ő feddése szervesen összefügg 
a tanuk előtt és az ekklésziában történő feddéssel. Ha egy testvér 
elvégzi a feddést eredményesen, feleslegessé válik, hogy egy másik test-
vér feddje meg a vétkest. És egyetlenegy testvér feddése is végered-
ményül kihat az ekklésziára, mert ha a feddésre hallgat a vétkes test-
vér, ezzel őt megnyerte, következésképpen egyik testvérnek a számára 
sem lesz olyanná, mint a pogány és vámszedő. 

Ezzel a gondolatmenettel mindjárt arra a kérdésre is megfelel-
tünk, amelyet korábban függőben hagytunk: van-e hatalmam, hogy meg-
nyerjem a testvéremet akkor is, ha nem ellenem vétkezett? Van. Nem 
magamtól, hanem az Úrtól; nem egymagamban, hanem az Úrban; nem 
a magam igazsága, hanem testvérem üdvössége javára; nem emberi 
társaságru, hanem az ekklésziára nézve. 

Mindennek a végigvizsgálása után megállapíthatjuk, hogy a vét-
kes testvér megnyerése, a/, üdvösségre való megtartása javára kövei-
tendő tennivalót világosan látjuk még akkor îs, ha a 18. versbeli ígé-
retnek a párhuzamos, illetve párhuzamba állított helyekkel való össze-
függéséi töviről-hegyíre nem tisztázzuk is. Az ideiglenes vizsgálódás-



ból is látszik annyi, hogy aligha lesz elég az említett helyek, Mt. 16, 
19 és Ján. 20, 22—23 magyarázata. Az egész Új-Testámentom számba-
vétele lenne szükséges ahhoz, hogy világosan lássuk, milyen tisztet, meg-
bízást, hatalmat adott Jézus a tanítványainak, illetve tanítványai ösz-
szességének, 

Nekünk azonban az a teendőnk, hogy tovább is azokat a helyeit 
vizsgáljuk az Üj-Testámentomnak, amelyekben arról a valamiről van 
szó, amit egyházfegyelemnek szoktak nevezni. 

3. A BÜN MEGTARTÁSÁNAK EGYES ESETEI. 

Láttuk, hogy a theologusok általában úgy értelmezik a Mt. 18, 18-beli 
kötést, hogy az a bűn megtartását jelenti. Joggal vetődik fel bennünk 
a kérdés, hogy hol olvasunk az Űj-Testámentomban a bűn megtartásá-
nak fogható eseteiről. Három ilyen esetről szoktak beszélni. 

a) Csel. 5, 1—11. Anániás és Szafira esete. Előzően arról olva-
sunk, hogy a hívők sokasága szívvel-lélekkel egy volt, senki nem mondta 
a maga vagyonáról, hogy az az övé^ hanem mindenük közös volt. Aki-
nek háza, földje volt, eladta; árát elhozta s az apostoloknak adta, hogy 
osszák el azok közt, akik szükségben voltak. Például a ciprusi József 
is eladta a mezejét, s a pénzt átadta az apostoloknak. Anániás és Sza-
fira szintén eladta a birtokát, de félretet t az árából. Ennek csak egy 
részét vitte el Anániás, és tette az apostolok lábai elé. Péter azt mondta 
neki: »Anániás, miért töltötte el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald 
a Szent Lelket, és féiretégy a szántóföld árából? Nemde, ha megmarad, 
neked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt. Mi az oka, 
hogy ezt a dolgot cselekedted szivedben? Nem embereknek hazudtál, 
hanem az Istennek.« Amikor hallotta Anániás e szavakat, összeesett és 
meghalt. Kivitték. Eltemették. Három óra múlva eljött a felesége; nem 
tudta, mi történt. Bement. Ezt kérdezte tőle Pé te r : »Mondd meg nekem, 
ennyiért adtátok el a földet?« Szaiira azt felelte, hogy annyiért. Péter 
pedig ezt mondta neki : »Miért beszéltetek össze, hogy megkísértsétek 
az Úr Lelkét? íme, a küszöbön van azoknak a lába, akik eltemették' 
fér jedet és téged is ki fognak vinni.« Szafira azonnal összerogyott, 
meghalt. Őt is eltemették. Nagy félelem támadt az egész ekklésziában 
és mindazokban, akik mindezt hallották. 

Két kérdés érdekel bennünket ezzel az esettel kapcsolatban. Mi-
képpen történt a bün megtartása? Honnan volt Péter hatalma a bűn 
megtartására? 

Péter kérdések és megállapítások formájában megfeddette Anániást. 
Megmondta neki, hogy amit cselekszik, az hazugság, mégpedig közvet-
lenül Istennek való hazugság. Szafirát először megkérdezi a föld eladási 
ára felől, és csak azután feddi meg, miután meggyőződött arról, hogy 
Szafira részestárs a hazugságban. A feddés vele szemben is részint 
kérdés, részint megállapitás formájában történik. Tartalmilag pedig 
a feddés két bűnre utal, az egyik az Űr Lelkének a próbára tétele, 
hátha lehet hazudni a Szent Lélek ellen büntetlenül, a másik a bűnre 
szövetkezés, a cinkosság, egymásnak a bűntől való óvása helyett egy-
másnak a bűnhöz való odakapcsolása. Ehhez a feddéshez azonban va-
lami ú j csatlakozik, annak a hirdetése, hogy fér je sorsára jut, nyomban 



meg fog halni. Ha a nyomban való halál hirdetése nem történt volna* 
akkor egyszerű volna az ese t : Péter megfeddette Anániást és Szafirát. 
feddésében nincs büntetéskiszabás, nincs meggondolási idő kijelölése. 
Mind a kettőnek a bűne folyamatos, nem bevégzett bün. Egyáltalában 
nem is sejthetjük, hogy mit mondott volna nekik Péter, ha elismerik, 
hogy hazudtak, és ha a teljes eladási árat á tadják neki. Nem tudhat-
juk, szabott volna-e nekik próbaidőt Péter, ha megbánják a bűnülcet. 
A feddés formájából viszont annyi világos, hogy Péter feltételezte ró-
luk, tudták azt, hogy cselekedetük a Szent Lélek megcsalása. Úgy be-
szelt tehát velük mint »testvérekkel«. Nem kezdte nekik magyarázni, 
hogy amit cselekedtek, az tilalmas. Az »oktatás« csak arra terjeszke-
dik ki, hogv nem volt kötelességük eladni a földjüket, vagy ha már el-
adták, nem voltak kötelesek az á rá t odaadni a szűkölködők javára. 
Hogy a hazugság bün, ezt nekik tudniok kellett, azt tehát még inkább, 
hogy a Szent Lélek megcsalása és megkísértése ugyancsak bűn. 

A feddés eme fogható esetének a világosságát megtöri Péter közr 
lése, hogy Szafirát is nyomban kiviszik eltemetni. l ia csak azt olvas-
nánk, hogy a két feddés után azonnnal meghal Anániás és Szafira, akkor 
ezt egyszerű volna úgy értelmeznünk, mint Isten ítéletét; Isten nem 
hagyott nekik időt bűnük megbánására, a bocsánat hallására. Igen ám, 
de azt olvassuk, hogy Péter bejelenti Szafira halálát. Nem lehet csodál-
kozni azon, hogy az emberek ezt általában bírói ítéletnek tekintik, s 
innen csak egy ugrás, hogy Szafira halálához hasonlóan Anániásét szin-
tén úgy tekintsék, mint Péter bírói ítéletének a végbemenetelét. Ezt a 
felfogást emberileg érthetően erősíti a 11. vers: nagy félelem támadt 
az ekklésziában. Csakhogy akkor is meg lehet magyarázni a támadt 
iólelmet és a félelem nagyságát, ha pusztán arra' a tényre gondolunk, 
hogy Anániás és Szafira a hazugságuk, a Szent Lélek megcsalása és 
megkísértése és az ezért való megfeddetésük után azonnal meghalt. Hát 
ilyen »veszélyes« dolog a hazugság, a Szent Léleknek hazudás? Hát meg-
eshetik az emberrel, hogy ideje sincsen megbánni a bjűnét? Hát ilyen 
1 .italom a feddés, hogy ennek hallatán meghasad az ember szive? Egy-
általában nem bizonyos tehát, hogy az ekklésziában azért támadt nagy 
félelem, mert Péternek rendkívüli bírói hatalmat tulajdonítottak, és 
Anániás, meg Szafira halálát Péter bírói ítélete végbemenetelének tekin-
tették. Ilyen felfogásra nekünk sincsen jogunk, mert Péter szava: téged 
is ki fognak vinni, nem egyéb, mini annak a közlése, ami b t fog kö-
vetkezni. Péter szóra valóban ítélethirdetés, de nem valami általa ki-
szabott ítéletnek a hirdetése, hanem az Isten ítéletének a prédikálása. 
Itt tehát a kérdés legfeljebb annyi, hogy honnan tudta Péter, hogy 
Szafira rögtön meg fog halni. Ez a kérdés viszont nyomban társul a 
másikkal : honnan tudta Péter, hogy Anániás nem a teljes eladási á rá t 
hozta el a földjének. A feleletet hamar megtaláljuk e kérdésekre az 
előző és következő elbeszélésekből : Péter a többi apostollal együtt be 
volt telve Szent Lélekkel. .4 Szent Lélek adta neki, hogy mit szóljon. 

A bűn megtartása tehát úgy történt, hogy a feddés sikertelen ma-
radt, arra sem Anániás, sem Szafira nem hallgatott. A bün meg nem 
bánt bűn maradt. A bűnös nem hitt. 

A másik kérdés, amely ugyancsak érdekel bennünket ez esettel 
kapcsolatban, ez: honnan volt Péter hatalma a bűn megtar tására? 



Lehetséges feleletek: 1. Péter kapta legelőször, sőt esetleg egyedül 
a mennyek országának kulcsalt. V. ö. Mfc. Í6, 19. 2. Péter apostol volt, 
s ha Mt. 16, 19 másképpen értelmezendő is, mint az apostolok egyike 
hatalmat kapott kötni és oldani, bűnt megbocsátani és megtartani. V. ö. 
Mt. 18, 18. Ján. 20, 22k. 3. Péter volt a jeruzsálemi hívők vezetője, az 
apostolok ugyan mind tekintélyek voltak, de ő volt a legnagyobb tekin-
tély. 4 .Történetesen Péter volt az, aki az apostolok közül jelen volt 
és átvette Anániástól a hozott pénzt. 

Ha elvesztenők szemünk elől tanulmányunk tárgyát, akkor sokáig 
elbíbelődhetnénk e feleletekkel. De ebben az összefüggésben csak tikkor 
érdekelhetne minket az akkori történelmi helyzet, pl. Péter helye az 
apostolok között, a jeruzsálemi hívők »sokaságának« a vezetése, ha azon 
a véleményen lennénk, hogy ma csak azoknak van feddő, kötő-oldó. 
bűnmegtartó-bűnmegbocsátó tiszte és hatalma, akik ilyen vagy olyan érte-
lemben utódai Péternek, ill. a többi apostolnak. Hogy ez-e a \élemé>-
nyünk, vagy más, ez amúgy sem Csel. 5, 1—11 értelmezésétől függ. 
Ellenkezően ezt a helyet értelmezzük a szerint, hogy mi a felfogásunk 
Péter, az apostolok, a keresztyének, a helyi és a helyfeletti egyház 
kötő-oldó hatalmáról. Csel. 5, 1—11 alapján közvetlenül csak annyit 
mondhatunk, hogy azt, ami Péter szavában szoros értelemben feddés 
volt, megmondhatta volna Anániásnak és Szafirának akármelyik hívör 
sőt kötelessége is lett volna megmondani. Bárki a hívők közül, aki tudta 
Anániás és felesége hamisságát, köteles lett volna meginteni őket. 
Ehhez nem lett volna szüksége valamilyen különleges megbízatásra. Péter 
és Anániás, valamint Péter és Szafira találkozásáról még az sincsen 
feljegyezve, hogy mások előtt, nyilvánosan, mondjuk így: az ekklésziá-
ban történt. A nyilvánosan történő feddésre való megbízatás problé-
mája tehát csak akkor vetődhetnék elénk, ha! Péter kétségtelenül nyil-
vánosan feddette volna meg őket. így fogva fel az esetet, Péternek a 
hatalma — legalább is ebben a feddésben — nem volt más hatalom, 
mint bármely más feddő testvér hatalma. Látjuk tehát, hogy Péter itteni 
hatalma eredetének a kérdése voltaképpen szoros kapcsolatban van 
azzal, hogy minek minősítjük Péter el járását . Ha az feddés volt, akkor 
megelégszünk az előbbi megállapítással. De ha külön bírói ítélkezés-
ben végbemenő bűnmegtartás volt, akkor ú j ra szemébe kell néznünk 
a kérdésnek, hogy vájjon erre van-e minden hívőnek hatalma. Péter 
szavainak az értelmezésében arra az álláspontra jutottunk, hogy Péter 
nem bíráskodott és nem büntetett, hanem feddett és ítéletet prédikált. 
Ehhez ragaszkodva, feleslegesnek kell mondanunk azt a próbálkozást, 
hogy Péter valamilyen különleges hatalmával magyarázzuk meg az ese-
ményt. De még így is hátra van a kérdés, hogy Szafira halálának a be-
jelentése alapján nem kell-e mégis valami különös hatalmat tulajdoní-
tanunk Péternek. Azt mondtuk ugyanis róla, hogy azért prédikálta Sza-
fira halálának nyomban való bekövetkezését, mert a Szent Lélek így 
adta neki szólnia. Igen ám, de a Szent Lélek vétele nem volt az 
apostolokhoz kötve. Az Új-Testámentom tanúsága szerint az első ke-
resztyének számára magától értődő volt, hogy a keresztyén vette a 
Szent Lelket. V. ö. pl. Csel. 10, 44k; 15,8; 19, 6. Érdemes összevet-
nünk Csel. 6, 10-et Efez. 1, 17-tel és Kol. 3, 16-tal. Számomra nem 
kétségesj hogy mind a három helyen a bölcseség a Lélektől való böl-



cseségel jelenti; következésképpen amikor Kol. 3, 16-ban arra kész-
teti Pál a kolossébeli keresztyéneket, hogy intsék egymást minden böl-
cseségben, akkor feltételezi, hogy bírják a bölcseség Lelkét, a Szent 
Lelket. Végeredményül: Péternek arra sem kellett valami különleges, 
őt a többi keresztyén fölé helyező hatalommal birnia, hogy prédi-
kálja Szafirának Isten ítéletének rögtön való végbemenetelét. 

Péternek azért volt tehát hatalma a biin megtartására, mert mint 
keresztyénnek megbízatása volt arra, hogy megfeddje vétkes testvérét. 

b) I. Kor. 5. Pál inti a korintusi keresztyéneket, hogy vessék ki 
maguk közül a gonoszt. Általában is inti őket, hogy ne társalkodjanak, 
ne egyenek együtt azzal, aki testvér létére parázna, csaló, tolvaj, szi-
dalmazó stb. De külön is szól a paráznaságnak egy kirívó esetéről. Va-
laki az apja feleségével él. »Ti fel vagytok fuvalkodva, nemhogy inkább 
megkeseredtetek volna, hogy kivettessék közületek az, aki ezt a dolgot 
selekedte? Én ugyanis, — távol lévén a test, jelen lévén a lélek sze-

rint, — már ítéltem mint jelenlevő a felett, aki így cselekedett, hogy az 
Cr Jézus nevében egybegyűlvén ti és az én lelkem, Urunk Jézus hatal-
mával átadjuk az ilyent a Sátánnak a test veszedelmére, hogy a lélek 
megtartassék az Úrnak a napján.« 

A vizsgálat kezdetén mindjárt állapítsuk meg, hogy nem valamilyen 
bevégzett, abbahagyott bűnről van szó, hanem arról, hogy valaki a 
korintusi keresztyének közül együttél apja feleségével. Ehhez képest 
mellékes dolog, hogy vájjon megfeddették-e őt testvérei. Feltehető, hogy 
megfeddették. Legalább is Pál nem azt veti a szemükre, hogy nem tét-
ek, hanem hogy nem keseredtek meg e bűn miatt, ill. azon, hogy éppen 

egy keresztyén él ilyen paráznaságban. Ebből az esetből tehát semmi-
képpen sem tudjuk meg, hogy írt volfna-e intést és mit írt volna PáL 
akkor, ha ez a paráznaság a múlté. 

Az eset további értelmezésében tanulmányunk tárgya szempontja-
iól meglehetős nehézséget okoz a 3. versbeli kekrika. Ez a szó lehe-

tővé teszi, hogy az irásmagyarázók ítélkezésnek, ítéletmondásnak fog-
ják fel Pál szavát. I t t tehát bíróként szól Pál? Bírói, igazságszolgáltatói 
hatalmat gyakorol? Igen ám, de a krinó szó nemcsak megítélést, ítél-
kezést jelenthet, hanem jelenthet elhatározást, akarást, döntést. Ha a 
fordításban mégis helyet adtam a Czeglédy- és Raffay-fordítás fel-
fogásának, azzal csak azt akartam bizonyítani, hogy nem zárkózom el 
eleve való állásfoglalással a krinó szó jelentésének ítélet-íze elő. Az 
átdolgozott Károlyiban ezt olvassuk: »már elvégeztem«. Egyébként is 
lehetséges, hogy ez a helyes fordítás : » . . . már elhatároztam, mint jelen-
levő, az Úr Jézus nevében, hogy azt, aki így cselekedett, egybegyűlvén 
ti és az én lelkem, Urunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyent a Sátán-; 
n a k . . . « Az »azt« és az »ilyent« jól összefér egymással, a tárgy feles-
leges ismétlése könnyen érthető Pál izgatott mondatában. Az ír telme-
zés nem az ítélkezés és az elhatározás közti választáson fordul meg, 
hanem azon, hogyan fogjuk fel a korintusiak és Pál lelke egybegyűlését 
és együttes cselekedetét. Pál lelke és a korintusiak együtt fogják át-
adni az ilyent a Sátánnak? Vagy Pál már át is adta neki? Az utóbbi 
esetben a korintusiaknak az a tisztük, hogy csatlakozzanak Pál döntésé-
hez. Ne feledjük, hogy Pál szavaiban hol van a súlypont. »Az Úr Jézus 
nevében», »Lrunk Jézus hatalmával«. Az utóbbi kifejezést Czeglédy 



így fordí t ja : »a mi Urunk Jézustól nyert hatalmunknál fogva«, de lehet 
összekapcsolni az »összegyűlvén« szóval is, és ez összekapcsolás szerint 
Pál lelke és a korintusiak az Űr Jézus hatalmával együtt gyűlnek 
össze. A súlypont mindenképpen az Úrban van. Az Űr nevében, az Űr 
hatalmában van meg az egység a korintusiak és Pál között, akár jelen 
van Pál azok között, akár nincsen. Pá l nem érzi magát a korintusiaik 
felett, viszont a korintusiak sem járhatnak el ebben a dologban Pál 
nélkül vagy Pál ellen. Ha ebbe a tételbe máshonnan való képzeteket 
vinnénk bele, akkor azt mondhatnánk, hogy az egyház egysége és egye-
temessége van itt kifejezve. De ha nem használjuk is ezeket a szavakat, 
akkor is kétségtelen számunkra, hogy Pál felfogása szerint a Sátánnak 
való átadás olyan viszonyt teremt az átadott és minden keresztyén kö-
zött, amely osztatlanul egy; képtelenség volna, hogy egyes keresztyének 
szemében valaki a Sátánnak átadott személy, más keresztyénekében pe-
dig nem az. Ha aztán így már kikapcsoltuk azt a kérdést, mint helyén, 
nem valót, hogy Pál ténykedésével már is megtörtént-e az átadás, vagy 
csak ezután fog ez megtörténni, levelének Korinthusba érkezésekor, — 
akkor jelentéktelenné válik az a problémánk, hogy »ítélkeztem« vagy 
»elhatároztam« szóval helyesebb-e fordítani a kekrika-t. Mindez pen 
dig tanulmányunk tárgya szempontjából azért fontos, mert Pál soraiból 
semmi módon sem tudjuk megállapítani, hogy miképpen volna általunk 
megismételhető a Sátánnak való átadás. Egyfelől tehát világosan áll 
előttünk, hogy a keresztyéneknek van valamilyen tennivalójuk azzal, aki 
megátalkodottan és közismerten parázna, másfelöl azonban homályos szá-
munkra, hogy miképpen vigyük véghez azt, amit Pál az ilyen felöl el-
határozott. 

De mi hát a Sátánnak való átadás? Aligha jelent mást, mint 
a Sátán uralmába való visszabocsátást. Ezzel mindjárt azt is meg-
mondottuk, hogy a Sátánnak átadott személy ugyanúgy van a Sátán 
uralma alatt, mint mindazok, akik nincsenek Krisztus uralma alatt. Tehát 
voltaképpen nem azzal a paráznával történt valami, amikor átadják őt 
a Sátánnak, a bűn szolgaságába, hanem a keresztyéneknek ő iránta való 
magatartásában történik valami. Mindenekelőtt úgy tekintik öt, mint 
aki nem hivő bűnös, ennélfogva nincs helye közöttük. Nem fokiak vele 
társalkodni, együtt étkezni. Nem lesz vele úrvacsorai, imádkozó, evangé-
üomhallgató, röviden: ekklésziai közösségük. De ha csak ennyit akart 
volna Pál megállapítani, akkor megelégedhetett volna ezzel : távolíttas-
sék el, vettessék ki közületek. Pál itt arról írt, ami a »kivettetésen« túl 
megy végbe a paráznával. De mi ez? Segít minket megértésre törek-
vésünkben az a körülmény, hogy Pál leveleiben, sőt az egész Űj-Testá-
mentomban ezen a helyen kívül csak egyetlenegyszer találkozunk ezzel 
a kifejezéssel. Pál számára aligha volt tehát afféle terminus technicus, 
mint amilyeneket mi rendszeres gondolkodásra igyekvő theologusok sze-
retünk, és mint amilyeneknek a következetes használatát másoknál, még 
az apostoloknál is, feltételezzük. Ezen a helyen rögtön hozzáfűzi Pá l : 
a test veszedelmére, hogy megtartassák a lélek az Űr napján. Nyil-
vánvaló, hogy Pálnak még most is az a vágya, hogy a parázna üdvözül-
jön, de persze nem úgy, hogy élte végéig megmaradjon a paráznaságban. 
Mintha ezt mondaná: hagyjuk, hogy szenvedje bűnének testi bűnhődé-
sét; hadd gyötörje öt a Sátán a testében, mert a paráznaság bűne 



maga után vonssza a test bűnhődését; ne imádkozzunk érette, hogy, ne 
szenvedjen testében a bűne miatt; ne kérjük az Istent, hogy mentse őt 
meg bűnének a testre nézve gonosz következményétől. (V. ö. II. Kor. 12,7). 
Az a feltevésem, hogy 1. Kor. 5, 5 értelmét Ján. 17, 15-ön és I. Ján. 
5, 16b-en keresztül közelítjük meg. Jézus imádsága nyomán tisztük a 
keresztyéneknek, hogy imádkozzanak egymásért; őrizze meg őket az Isten 
a gonosztól. De ne könyörögjenek azért a keresztyén társukért , akinek 
halálra való bűne van. Minthogy azonban ez csak feltevésem, megismét-
lem azt a véleményemet, hogy közvetlenül nem állapítható meg Pál sza-
vaiból valamilyen eljárási mód, amely szerint »hibátlanul« »adhatnánk 
át mi is valakit a Sátánnak. Utalok Schlatterra. Bár más gondolat-
menet után, de ezt í r ja e versek magyarázatának végén: »Késiőbb né-
melyek megpróbálták, hogy ismételjék (Pál) átkát és á tadjanak máso-
kat a Sátánnak; de eközben nem volt az a hitük, amely az apostol hite 
volt, hanem maguk tele voltak haraggal és keserűséggel.« 

Számot kell még vetnünk azzal a gyakori értelmezéssel, hogy Pá l 
itt példát adott az egyházból való kirekesztésre .Ennél az értelmezésnél 
is megint circulus vitiosusba jutunk. Az esetből képzetet alkotunk ma-
gunkban az egyházból való kirekesztésről, aztán tovább haladunk és 
visszatérünk büszkén az esethez, hogy íme itt van reá Pál példája. Az 
a tétel tehát, hogy példát adott F^ l ezzel az el járásával az egyházból 
való kirekesztésre, a szerint igaz, hogy mit értünk az egyházból való 
kirekesztésen. Annyit mindenkinek el kell ismernie, hogy az egyházi-
ból való kirekesztés fogalmát kívülről visszük bele I. Kor. 5 magya-
rázatába. Az egyházból való kirekesztés ilyen vagy olyan tartalmú for-
galmának az alkalmazása feltételezné, hogy Pál szemében az egyház 
a keresztyéneknek valamilyen státusa, állománya, lajstromozott társa-
sága. Valóban van szó I. Kor. 5-ben valamiféle társaságról, az egymás-
sal társaságilag, ahogyan a közelmúltban mondták: társadalmilag érint-
kezők, együtt étkezők társaságáról ; ebből valóban el kell távolítani azt, 
aki testvér létére parázna, csaló, bálványimádó. De ugyanakkor különb-
séget tesz Pál a belülállók és kívülállók között. S éppen nem azt mondja, 
hogy az, aki testvér létére parázna stb., a kívülállók közé kerül. A leg-
feltűnőbb pedig az, hogy így beszél a keresztyének társalkodási társasá-
gából kivetendőkről :»aki testvér létére«, pontosabban: »aki testvér 
nevet visel«, »valaki, aki testvérnek neveztetik«, »egy névleges testvér« 
(tis adelphos onomazomenos). Ebből ugyan nem lehet arra gondolni, hogy 
Pál szerint testvér maradi a parázna stb., sőt inkább arra kell gondolnunk, 
hogy Pál szerint az ilyen csupáncsak nevezetre testvér. De viszont a 
testvér nevet mégsem vonja meg tőle. (J. Kor. 5-re tehát semmiképpen 
sem lehel alapoznunk afféle rendtartást, hogy az ilyen meg ilyen biinös 
törlendő a testvérek névsorából. 

De ha el kell is hárítanunk azt az olcsó megoldást, hogy I. Kor. 5-öt 
az átlagos értelmű kirekesztés mintaesetének vegyük, akkor is megálla-
píthatunk annyit, hogy fogható esete van itt a testvérek ekklésziájából, 
evangéliomhirdető, inuídkozó, úrvacsorai közösségéből, sőt, egy ma köz-
keletű műszóval élve, »imaközösségéből« való kiejtésnek, ill. kiesésnek. 
Hogy kiejtésnek-e, vagy kiesésnek, ezt a szövegből meg nem állapíthat-
juk, legalább is nem az úrvacsorai közösségre vonatkozóan. A testvé(-
rekért való könyörgés közösségéből világosan kiejtik a paráznát, már 



t. i. akkor, hogyha elfogadjuk azt a feltevést, hogy így értendő a Sátán-
nak való átadás. Ellenben itt nincs szó arról, hogy az a parázna meg-
kísérelte az úrvaesorában való részesedést. Abból tehát kiesett, s nem 
is volt szükség arra, hogy tevőlegesen kirekesszék. Mindez tapogatózás 
a valóság körül. Arra szolgál, hogy út já t állja az elhamarkodott nézet-
nek: íme így történt egy kirekesztés az egyházból. 

Hogy ennek mintaesetét ne lássuk I. Kor. 5-ben, még arra is r á 
kell mutatnunk, mennyire mást tanított Pál a 6—8. versben, mint az 
egyház megtisztításának a szükségét. A kovász, tészta, megposhasztás 
képe kétségtelenül csábít olyan felfogásra, hogy lám, Pál felhívja a 
korintusi gyülekezetet, revideálja tagnévsorát, igazoltassa a tagjait , tá -
volítsa el tagjai közül a gonoszokat. Minden képpel csínján kell bánnunk-, 
de ezzel a képpel kiváltképpen. Pál nem gonosz emberről, hanem gonosz-
ságról beszél. Dehogy is célozta, hogy bárki a korintusiak közül a tag-
revízió után meg legyen elégedve magával, íme, ő bennmaradt az egy-
házban. A gonoszság eltávolítása állandó, szüntelen feladat minden 
keresztyén számára, mégpedig nemcsak abban az értelemben, hogy 
távolítsa el a maga társadalmi társaságából a nyilvánvalóan bűnös ke-
resztyént, hanem abban, hogy önmagától elhárítsa a gonosznak a kísér-
téseit és önmagából kivesse a gonoszt. Ez az egyedüli útja, hogy a ke-
resztyének együttessége, aktuális gyülekezete kivesse magából a gonoszt. 
Hogy mennyire volt mindegyik korintusi keresztyénnek a teendője, ön-
magából kivetni a gonoszt, arra közvetlenül is bizonyságot nyújt Pál intő 
kérdése a 2. versben :»Ti fel vagytok fuvalkodva. . .?« Ez ellen a fel-
fuvalkodás, ez ellen a megelégedés, ez ellen az önelégültség ellen be-
szél Pál elsősorban. 

Abban a felfogásban, hogy itt az ú. n. egyház tagjai közül való ki-
rekesztésről van s z ó, világosan kiütközik Krisztus egyházának szta-
tikus szemlélete. Aki pedig sztatikusan; »állományban« gondolkozik 
Krisztus egyházáról, az csak látszólag veszi súlytalannak a tagok lét-
számát, állományát, azt mondván, hogy nem baj, ha kevesen vannak 
is az egyházban, — az voltaképpen mégis a keresztyénekben, az egyház-
tagokban s ezek összegében látja az egyház mivoltát. Az ilyen szem-
lélet annyira belső állásfoglalás dolga, hogy céltalannak látszik újra , meg 
ú j ra bizonyítani tévességét. 

Mindenképpen ettől a belső állásfoglalástól függ, hogy megelég-
szünk-e a Biblia szavaival, vagy egy későbbi próbálkozás igazolása vé-
gett belemagyarázzuk-e a szövegbe ezt-azt. Ha ugyanis a Sátánnak való 
átadás az lett volna, hogy azt a paráznát teljességgel kivetik a keresz-
tyének státusából, úgy tekintik, mint akit meg sem kereszteltek, vagy 
éppen úgy, mint akiért nem halt meg Krisztus, — akkor jelentkeznek a 
súlyos kérdések: visszavehető-e az egyházba; ha visszafogadható, mi 
ennek a módja? Ellenben ha az ekklészia, az aktuális gyülekezet, az 
élő-mozgó-valósuló közösség oldaláról nézzük a Krisztus egyházát, akkor 
a kérdésünk így alakul: miképpen kapcsolódhatik vissza az ilyen bűnös 
a keresztyének teljes, minden közösségébe? Erre a kérdésre pedig már 
kapunk feleletet az Üj-Testámentomban. II. Kor. 2-ben maga Pál inti 
a korintusiakat, hogy bocsássanak meg annak, aki őt megszomorította, 
vigasztalják, tanúsitsanak iránta szeretetet. »Akinek ti megbocsáttok 
valamit, én is.« (10. v.) Luther mindenesetre úgy fogta fel I. Kor. 5 



és II. Kor. 2 kapcsolatát, hogy az, akinek előbb megtartatott , annak 
utóbb megbocsáttatott a bűne. Igaz, Luther akképen magyarázta I Kor. 
5-öt, hogy Pál ott csak a maga részéről súj tot ta átokkal azt a paráz-
nát. »A kulcsokról« írt könyvében ezt írta erről az ügyről: »(Pál) az 
egyházat (Gemeine!!) is ott akarta tudni a dolognál. És amikor az 
nem járult hozzá (az átokhoz), elejtette az átkot, beérte azzal, hogy az 
az ember másképpen büntettetett meg az egyház előtt.« (Weimari Ki-
adás 30/11, 502, 36 kk. L. M. Müvei VI, 158) 

Merészség volna persze azt állítani, hogy a bűn megtartása és a 
bűn megbocsátása között nem történt semmiféle »próbára bocsátás«, 
»vezeklés«, »nyilvános és ünnepélyes bocsánatkérés«, »egyházkövetés«. 
Amiről nincs szó, arról sem azt nem mondhatjuk, hogy »bizonyosan« volt, 
sem azt, hogy »bizonyosan« nem volt. De annyi mégis bizonyos, hogy 
másról nem tudósít a két korintusi levél ennél az esetnél a paráznára 
vonatkozóan. Azonban igenis olvasunk arról, hogy Pál előbbi intése meg-
szomorította a korintusiakat. Tudunk arról is, hogy Pál maga készteti 
őket, vigasztalják azt az embert, hogy »a túlságos bánat meg ne eméssze 
az ilyent« (7. v.). Csak Pál ú jabb levele után kezdték-e vigasztalni azt 
az embert, vagy már előbb is prédikálták-e neki az evangéliomot, nem 
íudjuk. Gal. 6, 1 alapján feltehetjük róluk, hogy ők is ismerték 
a »lelkiek« lisztét: »mégha elkap is valami bűn egy embert, térítsétek 
helyre az ilyent szelíd lélekkel«. Vagyis bár úgy értelmeztük a Sátán-
nak való átadást , hogy az egyet jelent az egymásért imádkozás közös« 
ségéből való kirekesztéssel, mégis fel kell tételeznünk, hogy a missziói 
parancsnak, sőt tán még inkább a testvéri kötelességnek megfelelően 
tovább érintkeztek a korintusiak azzal az emberrel, persze pusztán úgy, 
mint az ige szolgái, mint a megtérésre hívó evangéliom hirdetői, mint 
Krisztus megbízottai, küldöttei, inisszionárusai, mint »térítők«. E felte-
vésünket nyomósán erősíti II. Thessz 3, 14k. I t t Pál igen tanulságosan 
kapcsolja össze azt az intését, hogy valakivel ne társalkodjanak* és a, 
másikat, hogy ne tartsák ellenségnek, hanem intsék mint testvért. 

Abban az esetben, hogy helyesen értelmeztük Pál I. Kor. 5, 
3 5-beli határozatát, szinte így sommázhatnánk azt: ne imádkozzatok 
érte azért, hogy ne legyen neki bűnhődése a testében, hanem térít-
sétek meg! 

Végeredményül valóban a bűn megtartásának az esetével van dol-
gunk I. Kor. 5-ben? Igen, azzal. II. Kor. 2-t csak feltételesen vontuk 
bele vizsgálatunkba. Ennek befejezéséül pedig vessük még össze ezt és 
a Csel. 5-beli esetet. Mind a kettőben folyamatos bűnről van szó, tehát 
már ezért is meg nem bánt bűnről. Mind a kettőben a bűn megtartása a 
bűn tényének és a bűn meg nem bánásának a megállapításával történik. 
Egyikben sincs szó olyan bűn megtartásáról, meg nem bocsátásáról, 
amelyet a testvér abbahagyott, megbánt, amely felől bűnvallást te t t . 
Büntetésről sincsen szó abban az értelemben, hogy a bűnnel már szakí-
tott, a bűn lehetőségétől mások által erővej, elszakított, a bűnbánó, a 
Krisztus kegyelmébe kapaszkodó ember »szabaddá tétele«, felszabadí-
tása, visszafogadtatása függővé van téve valamilyen büntetés kiállásá-
tól. Egyikben sincs szó a megbocsátás elhalasztásáról, halogatásáról, 
megtagadásáról, jóllehet a bűn már meg van bánva. A különbség a két 
eset között ez: az egyikben a bűn és a meg nem bánás megállapítása a 



bűnös előtt, a másikban a bűnössel egy városban lakó keresztyének előtt 
történik; az egyikben, közelebbről Szafira esetében a bűn megtartásá-
val társul a nyomban bekövetkező halál hirdetése, a másikban e helyett 
a bűn megtartását annak a közlése követi, hogy a bűn a test veszedel-
mét vonja maga után; az egyikben nem hagy az Isten időt a bűn meg-
bánására, a másikban hagy. 

c) 1. Tim. 1, 20. Pál átadta Himenéust és Alexandert a Sátánnak. 
Némelyek elvetették a hitet és jó lelkiismeretet, ezért a hit dolgában 
hajótörést szenvedtek (elbuktak). Közülük való Himenéus és Alexander. 
Róluk azt közli Pál Timóteussal, hogy átadta őket a Sátánnak, hadd 
vezettessenek helyes útra, ne káromolják az Istent. A közkeletű Károlyi-
fordításban a »megtanulják« szó nem érezteti, hogy itt nem valami ér-
telmi elsajátításról, azaz elsajátí t tatásról van szó, hanem olyasmiről, 
amiben van nevelés, szoktatás, ill. leszoktatás, fenyítés. Raffaynál: 
»hogy a káromlásról leszokjanak«; ez viszont azt nem érezteti, hogy 
itt keserves Ieszoktatásról van szó. Luthernél: »dass sie gezüchtiget 
werden«. Az eredeti szó: paideuthósin. 

Máshonnan, II. Tim. 2, 17-ből tudjuk, hogy Himenéus ú. n. tév-
tanító volt. Azok közül való volt, akik haszontalanul vitatkoztak a hall-
gatók romlására, nem jártak az igazság beszédének helyes útján, szent-
ségtelenül, üresen fecsegtek, úgy te r jed t a beszédük, mint a rákfekély. 
Káromolták az Istent a beszédjükkel, a mások előtt való beszédjükkel, 
a tanításukkal. Bizonyára ilyen volt Alexander is. 

Tanításuk káromlás. Ez a bűnük. Nem egyszer és nem valamikor 
káromolták az Istent, hanem káromlás a tanításuk. 

Pál a bűnük megállapítása, tehát a bűnük megtartása kapcsán 
ugyanazt a kifejezést használja, mint I. Kor, 5, 5-ben. I t t azonban 
nem másokkal együtt adja át a nevezetteket a Sátánnak, hanem egy-
maga, sőt már meg is történt az átadás. Kérdés persze, hogy helyén-
való-e az átadás megtörténtéről beszélni, hiszen nyilván nem valami, 
akár jegyzőkönyvbe, anyakönyvbe foglalható eseményről van szó, hanem 
arról, hogy a nevezettek valamiképpen a Sátán kezében vannak. Az át-
adás tehát bizonyára úgy értendő, hogy Pál hagyja, hadd legyenek csak 
a Sátán kezében, hadd gyötörje, hadd törje, hadd fenyítse őket. I. Kor. 
5-ben is, i t t is meg van jelölve a Sátánnak á tadás célja .Ott : a test 
veszedelmére, i t t : fenyíttetésre. De mindi, a két helyen ez még csak, a 
közvetlen cél, szinte csak átmenet, út, eszköz. A végső cél o t t : a lélek 
megtartása az Űr napján, i t t : a káromlás abbahagyása. A végső cél 
tehát voltaképpen mind a két esetben Krisztus uralma alatt valósul meg. 

Arról itt sem beszél Pál, hogy mi a teendőjük a keresztyéneknek 
annak a végső célnak az elérése érdekében. De itt még kevésbbé érez-
hetjük ezt hiánynak, mint ahogyan talán annak érezhettük akkor, amikor 
Pál azoknak írta levelét, akik ugyanabban a városban éltek, mint az a 
parázna. I t t ugyanis egyszerű közlést találunk; Pál értesíti Timóteust, 
hogy Himenéust és Alexandert á tadta a Sátánnak. A hiány érzete pe-
dig azért nem támadhat bennünk, sem itt, sem ott, mert Pál szavai-
nak a súlypontja voltaképpen nem az á tadás elhatározásának, ill. az 
átadásnak a közlésében van, hanem az intésben,. Amikor Pál a korin-
tusiaknak ír, akkor az a legfőbb gondja, hogy ők (!) legyenek hívek. 
Amikor Pál Timóteusnak ír, akkor meg az a legfőbb gondja, hogy Ti-



móteus vitézkedjék ama jó vitézséggel, ta r tsa meg a hitet és jó lelki-
ismeretet. A korintusiak nem lesznek hívebbek az által, hogy nincs kö-
zöttük az a parázna; nekik kell másképpen viselkedniök: a bűn miatti 
megkeseredniök, a tisztaság és igazság kovásztalanságában élniök, a 
gonosztól tartózkodniok. Timóteus sem lesz hívebb evangéliomhirdető 
az által, hogy két hűtlen embert nem int többé Pál, hanem hagyja, hogy 
gyötörtessenek a Sátántól. 

Szinte felesleges megállapítanunk, hogy itt, I. Tim. 1, 20-ban az-
án már igazán nincs szó menthetetlenségről, a bűn végleges, az üd-

vösséget örökre megsemmisítő, az evangéliom térítő és üdvözítő szavát 
véglegesen megakasztó megtartásáról. Ha nem volna Pálnak az a re-
ménysége és az az imádsága, hogy Himenéus és Alexander hisz még 
majd a Krisztusban és tanít még majd tisztán, akkor nem adná át őket 
a Sátánnak gyötörtetésre. Ha pedig majd nem fogják káromolni az Istent, 
megtérnek bűnükből, lítsznek és a Krisztust fogják hirdetni, akkor 
elkövetkezik a bocsánat ideje. 

4. ANATHEMA. 

A bűn megtartásának előbb vizsgált egyes eseteivel kapcsolatban 
megállapítottuk, hogy a Sátánnak á tadás kifejezésével mindössze kétszer 
találkozunk az Űj-Testámentomban. Feltételeztük, hogy az nem volt 
valamiféle terminus technicus Pál számára. Amikor most áttérünk az 
anathema vizsgálatára, ajánlatos mindjárt felvetnünk a kérdést, hogy 
vájjon az anathema szó nem volt-e hasonlóképpen egy esetlegesen hasz-
nált jel az Űj-Testámentom nyelvében valaminek a kifejezésére. Az a 
szó kínálkozott valaminek a megértésére. Felfogásom szerint ilyen eset-
legesen használt nyelvi jel volt, és nem má,s. Esetleges, bár történel-
mileg bizonyára megmagyarázható folyamat volt az, hogy a keresztyén-
ség utóbb nem a Sátánnak való átadás, hanem az anathema kifejezést) 
tette terminus technicus-szá az ú. n. egyházfegyelem körében. Alighanem 
a LXX-beli előzmény, megalapozás adott előnyt az utóbbinak. 

Részletező vizsgálódás helyett utalok a Kittel-féle Szótárra (I. 356k). 
Ott elegendően tanulmányozhatjuk az anathema, anathéma, katathemá, 
anathematizó, katathematizó jelentésváltozatait és összefüggését. Szá-
munkra, magyarok számára talán akkor tárul fel igazán a problematika, 
ha megfelelő szót keresünk a vizsgálatunk középpontjában álló anathema 
szóra. Átok? Nem jó, mert átkon az átkozás, megátkozás, elátkozás cse-
lekvését, vagy azt a ^mondást, szólást ért jük, amely által az elátkozás tör-
ténik. De jelenti az átok s /ó azt az erőt is, amely ra j t a van a megátkozot-
ton. Az anathema az Új-Testámentomban nem ezt jelenti, hanem az át-
kozás tárgyát. Átkozott? Megátkozott? Elátkozott? Ez kínálkozik az átok 
szó elutasítása után. És valóban, úgy látszik, nagyjából ez a jelentése a 
szónak az Üj-Testámentom néhány helyén. Csakhogy nem minden eset-
ben. Luk. 21, 5-ben a szó anathéma változata »Istennek szentelt«-et 
jelent. Ez már is óvhat bennünket attól, hogy másutt tökéletesen meg-
felelőnek tartsuk a »megátkozott« szót. Ez ugyanis semmiképpen sem 
érezteti, hogy nem az Istentől elszakításról, hanem ellenkezően az; 
Istennek átadásról van szó. Az összefüggésből derül tehát ki, hogy 
Istennek áldozatképpen odaszentelésről, vagy pedig Isten haragjának 
kiszolgáltatásról. Mind a kettőt értheti a magyar az »Istennek szánt« 



szavakon, de persze csak akkor érti, ha ismeri ezt a kifejezést: »elszánt^ 
magát« ; felesleges ehhez hozzátenni : »a legrosszabbra«, erre vagy 
ar ra a rosszra. Amíg a »megátkozott« szónak az a hibája, hogy csak a 
gonoszt tartalmazza, addig az »Istennek szánt« kifejezésé az, hogy 
inkább csak az áldozás, odaszánás képzetét kelti bennünk. Le kelt 
tehát mondanunk arról, hogy röviden fordítsuk a szót. Minden esetben 
külön kell megkeresnünk a legmegfelelőbb kifejezést, vagy le kell mon-
danunk lefordításáról. 

Hamar végezhetünk Jel. 22, 3-mal, i t t a katathema változattal talál-
kozunk. Az ú j Jeruzsálemben nem lesz többé semmi »Isten haragja 
alatt«. — Tanulmányunk tárgya szempontjából érdektelen: Mt. 26, 74; 
Mk. 14, 71; Csel. 23, 12. 14, 21. 

Hát ra van még négy hely. Mind Pálnál. Két helyen megnevezett 
személlyel kapcsolatban áll az anathema szó, kettőn általánosan em-
berekkel. 

Róm. 9, 3: ». . .kívánnám, hogy én magam anathema (Isten harag--
jának, pusztító haragjának, ítéletének odavetett személy) legyek, elsza-
kasztva Krisz tus tó l . . .« — I. Kor. 12, 3 : » . . . senki, aki az Isten Lelke 
által szól, nem mondja: anathema Jézus, viszont senki sem képes mon-
dani: Űr Jézus, ha csak nem a Szent Lélek által«. Az előza helyjbn 
is nyilván egy közhasználatú műkifejezés súlyával írta le Pál az anathema 
szót. Az utóbbi helyen pedig kétségtelenül annak a tudatában használta, 
hogy annak a súlyával teljesen tisztában vannak levele- olvasói. Az »Űr 
Jézus« tömör hitvallás volt, megvallása annak, hogy Jézus, a Golgotán 
megfeszített Názáreti az Úr. Az »Anathema Jézus« kifejezés viszont 
nemcsak az előbbi hitvallást utasít ja el, hanem azt a kívánságot is ma-
gában foglalja, hogy legyen Jézus az egy igaz Űr Istennek a pusztító 
haragja alatt, vagy pedig egyenesen annak az állítása, hogy bizonyosan 
Isten haragja alatt van a Názáreti. Úgp látszik tehát, hogp legalább is 
Pál számára, de talán az egykorú keresztyének számára is, az anathema 
szó állandó. tartalmú műkifejezés volt az Isten haragja alá vetés, az 
Isten előtti megsemmisülés ítéletére. Ebből azonban egyáltalában nem 
következik, hogy a későbbi keresztyének ugyanabban az értelemben vet-
ték a szót, mint Pál. Ez a két hely nem is lehetett alapja annak az: 
alakulásnak, hogy az anathema szó jelentős szerepet kapott az ú. n. 
egyházfegyelem történetében. 

Nem is ezekre, hanem I. Kor. 16, 22-re és Gai. 1, 8—9-re szoktak 
hivatkozni az ú .n. egyházfegyelemmel kapcsolatban. 

I. Kor. 16, 22: »Ha valaki nem szereti az Urat, legpen anathema.« 
Vagpis az olpan vettessék oda Istennek! 

Gal 1, 8—9: »De még ha mi (prédikálnánk) is, vagp egp mennpbéli 
angpal prédikálna is nektek valamit azon kívül, amjit mi prédikáltunk, 
le gpen anathema... Ha valaki másképpen prédikál nektek azon kívül, 
amit kaptatok, legpen anathema.« — Ebben a fordításban nagyon üres 
a »prédikál« szó, az eredeti ugyanis tar ta lmas: eyaggelizó. De viszont, 
ha így próbáljuk fordítani: az evangéliomot hirdetni, akkor elkerülhe-
tetlen, hogy ugyanazt a szót ugyanabban a mondatban ne kétfélekép-
pen fordítsuk. Egyszer így: »valamit hirdetni evangéliom-képpen«, más-
kor meg így: »hirdetni valamit, mint az (t. i. az egyetlen) evangéliomot«. 
Pál éppen azt akarta kifejezni ugyanannaík a szónak az egymás mellett 



való használatával, hogy a galáciaiak legyenek résen akkor is, amikor 
valaki az evangéliomhirdető ruhájában szól előttük. Leginkább talán 
ilyen fordítással közelítjük meg Pál mondanivalóját: »De még ha mi 
hirdetnénk vagy egy mennybéli angyal hirdetne is nektek evangéliomul 
más valamit azon kívül, amit mi hirdettünk nektek mint az evangéliomot, 
legyen anathema.« 

Tanulmányunk tárgya szempontjából azonban nem ezen a fordításon 
fordul meg e két hely jelentősége. 

Mind a két helyen voltaképpen az Űr Jézus Krisztus megtagadá-
sáról van szó. Az egyik helyen ál talában az Ür iránti állásfoglalásról, 
a másik helyen a Krisztus evangéliomának prédikálásáról. Úr-e Jézus? 
Az Úr-e a Názáreti Jézus? Az Úr-e ő, az, akit szeretni kell a »szeresd 
a te Uradat Istenedet« parancsolat folytán? Az Úr-e ő, az, aki á l t a l 
egyedül van bűneink bocsánata, szabadulásunk, üdvösségünk, akiről a 
hír egyedül az igazi, szabadító »jóhír«? Nem arról van tehát itt szóv 
hogv ha ezt vagy azt nem teszed meg, ha erről vagy arról nem tudsz1 

lemondani, nem szereted Jézust. És nem is arrófl. van szó, hogy ilyen 
vagy olyan hiba esik a prédikáláson, hanem az evangéliom tartalmának 
a kicseréléséről. 

Mind a két helyen általánosságban ír az apostol, nem nevez meg 
személyeket, sőt Gal l-ben csak feltételesen beszél. Megnevezett sze-
mélyekről tehát nem mondja, hogy legyenek anathemák, legyenek oda-
vetve Isten megsemmisítő haragjának. 

Nyilvánvaló, hogy erős nyomatékot akart adni a szavának: Minden 
keresztyén szeresse az Ura t ! Nincs helye a keresztyének között olyan-
nak, aki nem szereti az Urat ! És nem szabad tűrni, hogy vigasztaló, 
boldogító, üdvösséget ígérő, jó üzenetként hirdessen valaki valami mást, 
mint az apostol által is hirdetett tiszta evangéliomot! 

Ahhoz kétség sem fér, hogy Pál számára az anathema szó nem 
valami hangzatos szólam volt. Ezt valamennyire megérezték azok, akik 
lehet ték e szót az ú. n. egyházfegyelem műkifejezései közé. De ugyan-
akkor nem vették komolyan azt, hogy mennyire súlyos szó volt az ő 
szemében. Egyszer sem olvasunk arról, hogy akár ő maga, valakit meg-
nevezve, kívánta volna: legyen anathema, akár másokat késztetett volna, 
hogy valakiről azt mondják: ez legyen anathema. Tehát vagy Pálnak 
volt laza erkölcsi felfogása s ezért nem anathemázott, vagy az utódok-
nak volt laza képzetük az anathemáról. 

Az utódok megpróbálkoztak azzal a megoldással, hogy nem alkal-
mazták az anathema szót személyekre, hanem csak tárgyakra, tanokra; 
egyes személyekkel kapcsolatban pedig akképpen használták, hogy az 
anathema jelentése tárgyszerű legyen; így mondták: anathema alá vetni 
valakit. Ennek felel meg a magyarban a tartózkodás ilyen szólástól: 
»meg van átkozva«, »ki van átkozva«, inkább elviselik ezt: »kiátkozás-
sal sújtották«, »átok alá van vetve«. 

Minthogy Pál mindkét helyen csak általánosságban, sőt az egyiken 
egy szörnyű képtelenség elképzelése kapcsán mondja: »legyen anathema«, 
ezért tisztára elméleti a kérdés, hogy lehet-e valaki, aki anathema, többé 
már nem anathema. Ha szorosan ragaszkodnánk a szó kifej tet t jelen-
téséhez, akkor azt kellene felelnünk a kérdésre, hogy az lehetetlenség. 



Mert hiszen ha valaki oda van vetve Isten megsemmisítő haragjának, 
akkor már vége is van. De éz nagyon emberi gondolkodás. Amii a m i 
képzeteink szerint lehetetlen, az Isten számára lehetséges. Különösen 
is meggondolkoztathat bennünket I .Kor. 16, 22. E szerint: legyen 
anathema, aki nem szereti az Ura t ! Piál itt semmiképpen sem gondol-
hatta, hogy aki ezeknek a soroknak leírásakor nem szereti az Urat , 
legyen anathema, hiszen akkor nem volna többéi értelme a missziónak, 
a pogányok közt az evangéliom hirdetésének. Marad tehát az a lehető-
ség, hogy ez az anathema-mondás azokra vonatkozik, akik megkeresztel-
kedtek, hívők lettek, az ekklésziában Jézus Krisztus testével és véré-
vel éltek bűnük bocsánatára stb., s akik aztán megtagadták' a hitet, meg-
tagadták az Urat, többé már nem szeretik az Urat. Elméletileg megvan 
rá a lehetőség, hogy Pál az ilyenekről úgy gondolkozott: át vannak 
adva az Istennek, az Ő haragja alól többé már nem menekülhetnek. Aki 
ezt 3 lehetőséget valóságnak tar t ja , ez kétségtelenül újtestámentomi 
intézménynek veheti a későbbi ú. n. egyházfegyelem anathemáját, ilL 
annak egyik változatát. 

De egy lehetőséget annál kevésbbé van jogunk valóságnak venni, 
minthogy azzal egyébként ellenkezik az Új-Testámentom. 

Mi elégedjünk meg annak a világos látásával, hogy sem Pál, sem 
más az Új-Test áment ómban nem mondta egyetlenegy emberről sem név, 
személy szerint: legyen anathema; következésképpen arról sem olva-
sunk, hogy egy ilyen anathema-személy szabadult-e, miképpen szabadult 
anathema-állapotából. ÍVem olvasunk arról sem, hogy az Űr megbízást 
adott valakinek anathemázásra, vagy abból történő kiszabadításra, — 
arról sem, hogy Pál vagy más apostol rendelt volna anathemázókat. 

* Persze más eredményre jutunk, ha elkezdjük egyeztetni a bűn meg-
tartásáról, a kulcsokról, a keresztjének közül kivetésről szóló helyeket. 
Ugyancsak másra, ha feltételezzük, hogy Krisztus egyháza átvette a 
fegyelmezésben a zsinagógai fegyelmezést; egyszerre bő nnyagot ka-
punk, nemcsak a korabeli irodalomban, hanei» magában az Űj-Testá-
mentomban; menten jelentőséget kap a katara (Gal. 3, 10. 13; Zsidl 
6, 8; II. P. 2, 14 stb.), az aposynagógos (Ján. 9,22; 12,42; 1 6 , 2 ) ; 
mindjárt tudományos alapossággal tudjuk, hogy amiképpen a zsinagógá-
ból történt a kirekesztés s amiképpen oda történt a visszafogadás, 
akképpen történt az újtestámentomi gyülekezetekben is a kirekesztés 
meg a visszaeresztés. Kétségtelenül ajánlatos, sőt nélkülözhetetlen min-
denféle analógia kutatása és lemérése az Űj-Testámentom nyelvészeti 
és történelmi tanulmányozásában. De amikor arról van szó, hogy mi 
a Krisztus egyháza az Űj-Testámentom szerint, mi az Isten kinyilat-
koztatása a Krisztusról és az ő testéről, amikor arról van szó, hogy 
miképpen élt az ekklészia, mi volt Pálnak s a többi apostolnak a ta-
nítása, akkor még sem tájékozódhatunk az anologiák felől, hanem egyes-
egyedül Krisztus evanvéliomából. Ha ez lesz a lámpásunk az Üj-Tes-
támentom tanulmányozásában, akkor tudomásul vesszük, ami keveset 
tisztán tudhatunk az anathemáról, s akkor ezt a szót vagy egyáltalában 
nem merjük ma használni, vagy legfeljebb ebben az értelemben: át van 
adva a felséges Űr Isten bírói hatalmába. 



5. »NEM BOCSÁTTATIK MEG.« 

Eddigi vizsgálatunkban is előkerült már a kérdés, hogy van-e olyan 
bün, amely »nem bocsáttatik meg*. Ez a szokásos kérdés váltakozik 
ezael : az igazán keresztyén ember követhet-e el olyan bűnt, amelyre 
nincs bocsánat? Vagy ezzel: Ha egy már megkeresztelkedett ember vét-
kezett, van-e számára bocsánat? Ezek a kérdések tanulmányunk tárgya 
szempontjából azért fontosak, mert ha azt feleljük rájuk, hogy van olyan 
fogható bűn, amely nem bocsáttatik meg, ill. ha ezt: ha egy keresztyén 
vétkezik, számára nincs már bocsánat, — akkor egyszerű levonnunk a 
következtetést: az egyház jó rendje megköveteli, hogy a megbocsát-
hatatlan bűnű ember ne tűressék meg az egyházban; ha még nincs meg-
keresztelve, ne kereszteltessék meg; ha már meg van, taszíttasssék ki 
az egyházból. 

Vizsgáljuk meg először a következő helyeket: Zsid. 6, 4—6; 10, 26; 
I. Ján. 5, 16—17, aztán ezt: Mt. 12, 31—32. 

Zsid. 6, 4—6: »Lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosít-
tattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent 
Léleknek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világ-
nak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik ön-
maguknak feszítik meg az Isten Fiát, ék meggyalázzák őt.« 

Zsid. 10, 26: »Ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismeré-
sére való el jutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat.« 

1 1. Ján. 5, 16k: »Ha valaki lát ja, hogy vétkezik a testvére, de nem 
halálos bűnt, könyörögjön, és (az Isten )életet ad annak, aki nem ha-
lálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy 
könyörögjön .Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn is.« 

Világos a következő: Az Üj-Testámentom tud bűn és bűn közti 
különbségről. Van halálos bűn, és van nem halálos bün. Van vétkezés, 
és van szándékos vétkezés. Van vétkezés a Szent Lélekben való része-
sülés előtt és az után. De ezeken a helyeken seholsem olvassuk, hogy 
nincs bocsánat erre vagy arra, ilyen vagy olyan bűnre. Az első helyen 
a levél í ró ja azokhoz beszél, akik megvilágosíttattak. Nem szidja őket, 
hogy elestek, hanem óvja őket, hogy el ne essenek. Másokról sem beszél 
megnevezetten. Akinek kedve van e szóra, mondhatja úgy is, hogy elvi 
megállapítással van itt dolgunk. Csakhogy itt élő, személytől személyek-
hez szóló ige hangzik. Nem dogma. Intés, figyelmeztetés ez, hogy el 
ne bizakodjanak; ne reménykedjenek, hogy majd megtérnek ú j r a ; előre 
ne bízzanak a bocsánatban. A locus súlypontja az első szóban van : 
advnaton. Ez szófejtőleg azt jelenti : képtelenség, nincs rá képesség, 
nincs rá erő. Vagyis: nincs meg senkinek az az ereje, hogy tetszés sze-
rint akkor térjen meg újra, amikor akar. Más kérdés azonban, hogy mi 
lehetetlenség az Istennek, mi az, amire nincs képessége, nincs ereje, 
nincs hatalma az Isten Lelkének. Ilyesmi pedig nincs. Luk. 18, 27: »Ami 
lehetetlen az embernél, lehetséges az Istennél.« A második helyen egye-
nesen szándékos vétkezésről van szó, nyilván arról, hogy valaki, egy 
keresztyén abban a tudatban követ el bűnt, hogy majd lesz rá úgy is 
bocsánat; ha neki magának nem is lesz ere je a megtérésre, lehetséges 
lesz az Istennél, hogy öt megtérítse; ne bizakodjanak el, hogy ők »meg-
kegyelmezett« emberek, a megkegyelmezettség »állapotában« vannak. 



Szó sincsen tehát az Isten valóságos kegyelmének a korlátairól! Ke-
gyelemben, kegyelemből élni éppen nem azt jelenti, hogy vétkezhetünk 
bátran! Zsid. 12, 15 egyenesen óv, hogy ne szakadjon el senki az Isten 
kegyelmétől. A magunk erejéből nem tudunk visszatérni az Istenhez, 
nem tudunk visszakerülni a kegyelembe. Aki elesett, nem tud felkelni. 
Kogy a Zsid. levél nem teszi nyomban hozzá, hogy Isten a maga hatal-
mánál fogva kegyelmesen talpra tudja állítani az elesettet és a magától 
felkelésre képtelent, ez természetes dolog, mert hiszen igehirdetés, még 
ha levél formájában is, nempedig dogmaszerkesztés. — Zsid. 10, 26 
magyarázatában egyébként is számbaveendő 10, 18: »Ahol bocsánat van, 
ott nincs többé bűnért való áldozat.« Tárgyunkra nézve elég ebből az 
utalásból a figyelmeztetés, hogy önkényesen ne értelmezzük a »többé 
nincs bűnökért való áldozat«-ot úgy, mintha ez egy volna ezzel: »nincs 
többé bocsánat.« — Ez után a figyelmeztetés után pedig már könnyű 
óvatosnak lennünk I. Ján. 5, 16k értelmezésében. Nem arról van szó, 
hogy mit tesz az Isten az olyan bűnnel, amelyet a levél halálosnak nevez, 
hanem arról, hogy mit ne tegyenek a keresztyének. A következő, a 18. v. 
a r ra az értelmezésre csábíthatna, hogy halálos bűnü ember voltaképpen 
nincs is a keresztyének között, mert hiszen »aki Istentől született, nem 
vétkezik«, de a helyes értelmezéshez szükséges az egész levél »meghal-
lása«. Lásd elsősorban 1, 8kk-et. Vegyük észre, hogy itt, ahol nem arról 
van szó, kiért' könyörögjünk, kiért ne, nincs különbségtétel bűn és bűn, 
»bocsánatos« és »halálos« bűn között. A helyes értelmezés pedig alap-
jában véve azon, fordul meg, hogy állományban, státusban, sztatikusan 
gondolkozunk-e az Isten gyermekeiről, az Istentől születettekről, avagy 
pedig úgy, ahogyan János beszélt róluk; az Istentől született kegyelem-
ből hit által az; Isten gyermeke kegyelemből hit által »lesz«.— De mi 
hát akkor a halálos bűn, bűn »a halálra«? Vájjon valamilyen tevőleges 
bűn? A bűnök egyik f a j t á j a ? Nézzük meg e kérdéshez a vizsgálatunk-
ban még hátralevő Mt. 12, 31k-et. 

Mt. 12, 31—32: »...Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az 
embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Még aki az Em-' 
herfia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek felien 
szól, annak nem bocsáttatik meg sem ezen a világon, sem a másikon.« 
Belekapaszkodhatnánk a »káromlás« szóba és azt mondhatnánk, hogy 
a 31 első felében bűnről és káromlásról van szó, második felében csak 
káromlásról. Ezt tette Bengel: »Aliud est peccatum contra Spiritum 
sanctum, aliud blasphemia contra Spiritum sanctum.« De bármennyire 
megszívlelendő is ez a megfigyelés, nem segítene raj tunk az I. Ján. 5, 
16 k-beli halálos bűn mivoltának a megértésében. A két locus össze-, 
vetéséből már is kiviláglik, hogy a halálos bűn nem valami szándékos, 
nyilvános, cégéres bűn, mert hiszen Jézus világosan egyedül a Szent 
Lélek káromlását mondja olyannak, hogy az nem bocsáttatik meg. Az 
tehát a tulajdonképpeni kérdés, hogy mï> a Szent Lélek káromlása. Va-
lamilyen káromló szó? Ha az, akkor mindenki örökre elveszett, aki 
csak egyszer is káromló, gyalázó szót mondott a Szent Lélekre. Ez 
azonban éppen a kapcsolatos mondattal ellenkezik, mert az, aki Jézus 
Krisztus ellen szólt, még kap bocsánatot. Az Isten, a Fiú, a Lélek 
annyira egy, hogy nem lehet akképpen szólni1 az Emberfia ellen, hogy 
ugyanakkor ne legyen az »szólás« a Szent Lélek ellen. Nem lehet tehát 



l i t szo valami egyszer elkövetett beszéd-bűnről. De nem lehet szó arról 
sem, hogy aki egyszer vagy eddig-addig ellenemondott, ellenállott a 
Szentléleknek, ellenkezett Vele, az örökre elveszett .Akkor, — hogy 
más példái ne említsünk, — Saulus még keresztyéimé sem lehetett volna, 
még kevésbbé apostollá, hiszen ő ellenszegült a Szent Léleknek. 
A Szent Lélek káromlása, a Szent Léleknek ellenmondás nem valami 
bt-zédbűn, nem \alami cselekvési, nem valami érzületi bűn, hanem 
a bűnös embernek a magatartása, azé, aki pusztán bűnös, nem hisz, 
nem bűnbánó bűnös, nem hivő bűnös. Meg nem térni, nem hinni, Krisztus 
kegyeiméi nem venni és mégis bocsánatot nyerni, ez az a lehetetlenség, 
amelyet Jézus megállapított. Talán nem is okozna annyi félreértést a 
szöveg, ha így fordítanánk: »Még aki az Lmberfiáoak mond ellent, annak 
is megbocsáttatik; de aki ellenmond a Szent Léleknek, annak nem bo-
csáttatik m e g . . « Az Emberfiának való ellenmondás és a Szent Lélek-
nek való ellenmondás különbségét akkor látjuk meg tisztán, ha figye-
lünk a kifejezésre: Emberfia. Nem állana meg például ilyen taní tás: 
az Úrnak való ellenmondás megbocsáttatik. — Már most: aki ellenmond 
a Szent Léleknek, az a bűnben van, annak a bűne halálra, elveszésre, 
kárhozatra van. Az ilyen nem veheti a bocsánatot. Az ilyennel kapcso-
latban nem az a dolguk a keresztyéneknek, hogy könyörögjenek érette, 
hanem az, hogy térítsék meg. Ahol a keresztyének olyanokkal találkoz-
tak, akik ellene igyekeztek a Szent Léleknek, ott nem húzódtak félre, 
hanem prédikálták az evangéliomot. V. ö. Csel. 7, 51; I. Thessz 4, 8. 

Vizsgálatunk eredménye: a Szent Léleknek ellenmondás, az evan-
géliom megvetése, az Űr »meg nem becsülése«, a nem-hit tvalóban nem 
fér össze a bocsánattal. De nincs aq embernek olyan tevőleges bűne, 
amelyre ember azt mondhatná: ez nem bocsáttatik meg. Keresztyén 
ember sem mondhatja. Keresztyén ember bűnéről sem. 

6. »MI KÖZE HÍVŐNEK HITETLENHEZ?« 
Az ú. n. egyházfegyelem ú. n. bibliai alapja tekintetében számba 

s okták venni 11. Kor. 6, 14kk-et. Itt olvassuk: »Ne legyetek hitetlenek-
kel felemás igában!« »Mi a közössége hívőnek hitetlennel?« Valóban 
kemény és tömör figyelmeztetés ez, hogy Krisztusnak a népe ne közös-
ködjék olyanokkal, akik nem az Ö népe. Érthető, hogy egyesek a maguk 
Felfogásának az igazolása végett szívesen hivatkoznak rá. De ha ilyen 
hivatkozás nem történnék, akkor voltaképpen nem is kerülne elénk ez 
a locus, mert itt Pál nyilvánvalóan attól óvta a korintusi keresztyéneket, 
hogy tartózkodjanak mindentől, ami ellenmond Krisztusnak, ellenmond 
a hitnek, ne legyen részük olyasmiben, amiben részük van a Krisztus-
ban nem hivöknek. Különösképpen is kell gondolnunk a pogányok áldo-
zataiban való részesedésre; ne vegyenek részt a pogányok áldozatain, 
sőt még ne is egyenek a bálványáldozati húsból. V. ö. I. Kor. 10, 15kk. 

Ám tegyük fel mégis, egyesek kedvéért, hogy Pál itt olyanokról 
beszélt, akik nevezetre ugyan keresztyének, valójában hitetlenek. ,Ha 
ilyenekről beszélt, akkor ez megint csak valami »elvi"« értékű intés volt, 
mert hiszen akkor fogható hasznuk nem volt belőle a korintusiaknak. 
Akkor vagy megelégedtek a korintusiak ezzel az általános figyelmez-
tetéssel, vagy megkérdezték egymást: ki hát közülünk a hívő, és ki 
a hitetlen? Ök is nagyon jól tudták, hogy senki sem tud belelátni a 



másik szivébe. Sőt magától Páltól vették az »első« levélből a tanítást : 
»semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva; aki 
ugyanis engem megítél, az Űr az« (I. Kor. 4, 4). Aligha volt tehát szá-
mukra más lehetőség, mint az, hogy hívőknek tartsák mindazokat, akik 
velük együtt hallgatják az evangéliomot, velük együtt eszik és isszák 
az Űr testét és vérét bűneik bocsánatára. Milyen megbízatásból, mi-
lyen parancsolatból osztályozták volna a korintusi keresztyéneket, t. i. a 
megkeresztelkedetteket és az ekklésziában együttlevőket hívőkre és hi-
tetlenekre? Mutatkozott köztük valamilyen osztályozó mozgalom: egyi-
kük Pálénak, másikuk Apollósénak, harmadikuk Kéfásénak, negyedi-
kük Krisztusénak mondotta magát .De meg is kapták érte az intést ke-
ményen! (I. Kor. 1, 10kk). Mindezért I. Kor. 6, 14kk állítólagos egyJ 

házjogtani fontosságának a megmentése érdekében legfeljebb azt tehet-
nénk fel, hogy Pál intése nyomán a korintusiak egyszersmindenkorra ki-
rekesztették az ekklészia minden közösségéből azokat, akik nem jártak 
el rendszeresen az ekklésziába, akik nem vettek részt rendszeresen az 
úrvacsorában, akik keresztyén létükre résztvettek a bálványáldozatokon. 
De ha ezt célozta Pál az intésével, akkor I. Kor. 8-at és 10-et valami-
féle akadémikus elmefuttatásnak kell tartanunk, olyan oktatásnak, ame-
lyet nem a korintusiak viselkedése miatt írt, hanem csak a végett, 
hogyha a bálványáldozatokra hívnák őket vagy áldozati húst kínálnának 
nekik, akkor tudják, mihez tar tsák magukat. 

Vizsgálatunk eredményeképpen tehát kikapcsolódik, kihull tanul-
mányunk köréből II. Kor. 6. 

Ellenben igenis számot kell vetnünk azokkal az intésekkel, ame-
lyek arra vonatkoznak, hogy a keresztyének milyen testvérekkel ne 
közösködjenek, ill. hogy mennyiben ne legyen velük érintkezésük. Már 
vizsgáltuk Mt. 18, 17-et, 1. Kor. 5-öt, figyeltünk 11. Thessz. 3, lik-re. 
Idevág még: II. Thessz. \3, 6; Tit..'3, 10; 11. Ján. 10. V. ö. Csel:. 
19, 9; I. Kor. 6, 9k. Tit . ^ 10-ben eretnek embernek a kerüléséről 
van sző, ï ï . Ján. 10-ben ugyancsak hamis tanítóról: ne fogadjátok be 
házatokba, ne köszöntsétek. Igazán jelentős locus II. Thessz. 3, 6: 
»Hirdetjük nektek, testvérek, az Űr Jézus Krisztus nevében, hogy 
húzódjatok el minden olyan testvértől, aki rendetlenül és nem a tőlünk 
vett utasítás szerint él.« Már e locusok igéinek a különbsége figyiel-
meztet bennünket, hogy nincs bennük alapja semmiféle el járásos ki-
rekesztés! rendtartásnak. De a különbség ellenére is van egyezés köz-
tük : e három locusban nem kivetésről, eltávolításról esik szó, hanem 
elhúzódásról, kerülésről, összébbzárkózásról, nem arról, hogy mi tör-
ténjek a rendetlenül élővel, az eretnekkel, a hamis tanítóval, hanem 
arról, hogy miképpen viselkedjenek a levelek címzettei. Ezért ezeknek 
a helyeknek az alapján legfeljebb elrekesztésröl beszélhetnénk, de nem 
kirekesztésről. 

De milyen mértékű az Űj-Testámentom szerint a »kerülendő« em-
bertől való elhúzódás? Ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk. Űjra 
kell azonban figyelnünk II. Thessz. 3, 14k-re: » . . . . n e érintkezzetek 
vele, hogy megszégyenüljön, de ne tartsátok ellenségnek, hanem int-
sétek, mint testvért.« Akit tehát az Űj-Testámentom szerint kerülni 
kell, nem szabad a keresztyének minden közösségéből kivetni vagy ki-
ejteni, hanem csak ebből vagy abból a közösségből, pl. az űrvacsoraibcl, 



az egymásért imádkozás közösségéből, talán a szeretetközöségből, de 
nem szabad megvonni tőle Isten igéjét, az Intő igét és a vigasztaló 
Ígéretet. Az elzárkózás nem akadálya az intésnek. Az elrekesztés célja 
megszégyenülés. A kerülés ideiglenes; addig tart , amig a bűnös testvér 
ú j r a nem hívő testvér. Testvér még akkor is, ha kerülendő. — De 
amikor közösségről beszélünk újtestámentomi vonatkozásban, semmi-
képpen ne gondoljunk valamiféle önkéntes, szabad társulásra. Az Új-
Testámentom keresztyéne számára képtelen gondolat, hogy valakit ke-
rülnek a keresztyének az egyik városban, de nem kerülnek a másikban, 
mert ott más a mérték; hogy valakit nem eresztenek az úrvacsorához 
az egyik ekklésziában, de hozzábocsátják a másikban; hogy valakiért 
könyörögnek az egyik »könyörgő« közösségben, de halálos bűn miatt 
nem könyörögnek érte a másikban. Ha az előbb ezt a kifejezést hasz-
náltam . a keresztyének közösségei, akkor ezt a kifejezést sem sztati-
kus jelentéssel használtam, hanem a szó eredeti jelentésével. A ker 
resztyének közösségei az Új-Testámentomban esetről-esetre valósuló, 
élő-mozgó-cselekvö közösségek, nem lajstromozott társaságok; — ezt 
ebben a vonatkozásban sem lehet eléggé hangsúlyozni. 

A »kerülendő« embertől való elzárkózás mértékéhez a jánlatos még 
ügyelnünk I. Kor. 6, 12k-re: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, 
és az vele akar lakni, ne bocsássa el; ha egy asszonynak hitetlen f é r j e 
van, és ez vele akar laknS, ne bocsássa el. Pál tehát nem rendeli, 
hogy a keresztyének húzódjanak el élettársuktól, még ha nem keresz-
tyén is az. Kérdés persze, hogy szabad-e ezt alkalmazni olyan esetre, 
amikor nem hitetlenről van szó, hanem kivetett, volt hívőről. Hiszen 
Pál I. Kor. 5-ben megkülönbözteti az e 'világ paráznáival s más (bűnöseivel 
való érintkezést a testvér nevet viselő bűnösökkel való érintkezéstől. 
Igen ám, de ha nem alkalmazzuk, akkor azt kell feltételeznünk, hogy 
egy testvérnek meg kell Szüntetnie házastársi életközösségét az olyan-
nal, aki, bár testvér nevezetű, »kivetendő«, »kerülendő« bűnös. 

Ilyen részletezések nyilván azért nincsenek az Új-Testámentomban, 
mert a/. írói nem rendtartásokat szerkesztettek, hanem az Isten igéjét 
közölték. Mindig »időszerűén« és »gyülekezetszerüen« : élőén. 

Az újtestámentombeli elrekesztésnek a megértéséhez a szónál bi-
zonyára inkább segít egy kép. A pásztor a beteg juhokat a karámban 
elrekeszti. Nem üzi el őket, hanem csak különrekeszti. Milyen pásztor 
lenne, hogyha a beteg juhokat és bárányokat elűzné az akoltól? Az 
elrekesztésnek a képe nincsen benne a Bibliában, de a nyájnak és a 
pásztornak a képe mindenesetre bibliai. 

7. »INTSÉTEK A RENDETLENEKET!« 
Ahhoz képest, hogy alig néhány helyen olvasunk az Új-Testámen-

tomban a vétkes testvér kerüléséről, feltűnően sokszor olvasunk felhívást, 
hogy a Keresztyének feddjék és intsék egymást. 

A nélkül, bogy a rokonértelmü szavakat tárgyunk körén kívül 
esőeknek minősítenénk, a világosság kedvéért szorítkozzunk erre a kdt 
szóra: elegchó és noytheteó (v. ö. noythesia). Megfelelő szó rá juk 
a feddés és az intés. A feddést a magyarban is ebben a jelentésben 
használjuk: valakinek megmondani a vétkét és felhívni annak elhagyá-



sára. Az intést pedig ugyanúgy kettős jelentésben, mint kettős jelen-
tésű a megfelelő új-testámentomi görög szó: valakit a jóra, egy bizo-
nyos jóra figyelmeztetni és késztetni, — valakit a rossztól, egy bizo,-
nyos rossztól óvni. Utalok a Kittel-féle Szótárra (II, 470kk; IV, Í013kk). 

Mt. 18, 15-öt már vizsgáltuk. Itt vitathatatlanul testvérnek testvér 
által történő feddéséről van szó. Vitatható Ef. 5, 11; itt szó szerint a 
sötétség gyümölcstelen cselekedeteinek a megfeddésére hívja fel Pá l 
az efezusiakat, de mivel ugyanebben a versben attól óvja őket, hogy 
ne legyenek közösségben azokkal, alig képzelhető el másképpen az a 
feddés, mint személytől személyhez szólóan. I .Tim. 5 r 20-ban egyenesen 
arról ír az apostol, hogy Timotheus feddje meg a vétkeseket. Általá-
nosságban készteti az apostol Timótheust ill. Titust I I . Tim. 4, 2-ben 
és Tit. 2, 15-ben: ints, feddj . Megjelölten a tiszta tanítás érdekében 
feddjen Titus, erről szól a rendelkezés 1, 9-ben és 13-ban. (1, 9-ben 
a hü fordí tás: . . . é s megfeddhesse az ellenkezőket.) 

Pál az intést egyenesen tisztének tartotta. Kol. 1, 28: »Őt (t. i. a 
Krisztust) hirdet jük: intünk minden embert, tanítunk minden embert 
minden bölcseséggel, hogy minden embert mint tökéleteset állítsunk oda 
a Krisztusban.« Csel. 20, 31 szerint emlékeztette az efezusi presbvtero-
sokat, hogy három évig szüntelenül intett mindenkit. A tanítást és az 
intést Kol. 3, 16-ban együttemlííve teszi kötelességükké a kolossébeliek-
nek, mégpedig ezúttal is a prédikálással szorosan összekapcsolva, akár 
Kol. 1, 28-ban. »Lakozzék bennetek a Krisztus beszéde gazdagon, min-
den bölcseséggel tanítván és intvén egymás t . . . . « (A textus receptus 
másképpen tagolja a mondatot, de l v 28 is javallja a kritikai szerint 
való tagolást.) A maga intését világosan a szülői szeretetből folyó cse-
lekedetnek mondja I. Kor. 4, 14-ben: » . . .min t szeretett gyermekeimet 
intelek benneteket«. A nevelést és az intést az Úrra vonatkoztatva egye-
nesen egymás mellett említi Ef. 6, 4-ben : . . . neveljék az apák a gyer-
mekeiket az Űr nevelésében és intésében. (Itt megtévesztő a Károlyi-
fordítás: »az Úr tanítása és intése szerint«, mert ez úgy is érthető, 
hogy: a szerint kell nevelni a gyermekeket, ahogyan az Úr tanított és 
intett bennünket. Megközelíti az eredeti értelmet: az Úr nevelésével és 
intésével. De ez sem sejteti, hogy itt az Úrban való nevelésről van szó.) 

Kiket kell inteni? Tit. 3, 10 szerint az eretneket. II. Thessz. 3, 14 
szerint azt, aki nem engedelmeskedik Pál beszédének. De I. Thessz. 
5, 14 általánosságban a rendetlenkedőket mondja megintendőeknek. 
Sőt a már idézett helyek szerint voltaképpen minden keresztyén rászorul 
arra, hogy inhék. (V. ö. Csel. 20,31; Kol. 1, 28; 3* 16.) 

Küiek a tiszte az intés? Amint láttuk, P á l a maga tisztének tartotta, 
de. Timóteust és Titust ugyancsak kötelezte reá. Vájjon hát valami 
különleges tiszt volt az intő tiszt? Semmi alapunk sincs reá, hogy igen-
nel feleljünk e kérdésre. Egyelőre legfeljebb azt mondhatnánk, hogy 
aki az evangéliomhirdetés tisztében állott, az az intésre is megbízáso-
sai birt. Az idézett helyek legtöbbje összekapcsolja a prédikálást, taní-
tást és az intést. De Kol. 1, 28 és 3, 16 félremagyarázhatatlanul minden 
keresztyénnek tisztévé teszi az intést : intsétek a rendetleneket, intsétek 
egymást. Ef. 6, 4 szerint inteni kötelesek a szülők a gyermekeiket. Ehhez 
nem kell semmi különleges felhatalmazás, megbízás. Ez velejár azzal, 



hogy ők a Krisztuséi. Krisztus beszédével élnek: tehát intenek és meg-
intetnek. Róm. 15, 14 szerint Pál meg van győződve a felől, hogy a 
római keresztyének képesek egymást inteni 

8. A SZOLGÁLAT JÓ RENDJE. 

A szolgálat jó rendjének a fenntartásában a leggyakoribb eszközül 
az intést említí az Üj-Testámentom. Az apostolok intenek, feddenek, 
buzdítanak, óvnak, kérnek, vigyázásra késztetnek. Ebben az összefüggés-
ben tehát nem az intés és a rokonértelmü szavakon van a hangsúly a 
vizsgálatunkban, hanem azon, hogy a szolgálat jó rendje felett az apos-
tolok az intő szó útján őrködnek. Intéseikhez képest alig találunk egyenes 
rendelést. De viszont nem tűrik a rendetlenséget, sem az istentisztelet-
ben : az úrvacsorában, prédikációban, sem a keresztyének egyéb kö-
zösségeiben, pl. szeretetvacsoráján, sem a taníításban, sem a minden-1 

napi élet cselekedeteiben. I. Kor. 14, 40 sommázza a figyelmeztetése-
ket : »Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.« 

Hogy mennyire a rendnek az embere volt Pál, ennek a példájául 
méltán utalnak Csel 15, 36 kk-re .Pál inkább elszakad Barnabástól, 
minthogy — együttmaradva — maguk mellé vegyék megint János Már-
kot. Csakhogy bármennyire bizonysága is ez annak, hogy nem tűr te a 
szolgálatban való fegyelmezetlenséget, arról mégsem olvasunk benne, 
hogy Pál megsértődve más egyebet is tett volna Barnabással és János 
Márkkal, minthogy nem velük együtt haladt tovább missziói útján. 
Annál keményebb volt, amikor az Isten igéjének a meghamisítóival 
akadt dolga. Lásd: I. Tim. 1, 20; Tit. 3, 10. V. ö. Gal, 1, 8k; 
I. Kor. 12, 3. 

A szolgálat jó rendje tekintetében is felvetődik a kérdés: kinek 
van megbízatása, hogy vigyázzon reá. Minthogy ez az őrködés nyilván-
valóan tisztük azoknak, akik az evangéliomot hirdetik, könnyen támad 
bennünk az a benyomás, hogy a szolgálat jó rendjére csak egyeseknek, 
különleges megbízatású férfiaknak kell vigyázniok. Csakhogy Róm. 16, 
17-ben, I. Kor. 14, 40-ben, Gal. 1, 8k-ben a címzetteknek kivétel nél-
kül írja Pál, hogy vigyázzanak, legyenek résen. Legfeljebb tehát arról 
lehet szó, hogy az egyes keresztyének külön-külön birják-e a vigyázás 
tisztét, vagy pedig csak együttesen, közösségben. Mt. 18, 15kk vizsgá-
latánál már találkoztunk ezzel a kérdéssel. Ebben az összefüggésben 
sem tudunk rá mást felelni, mint ott. Olvasunk ugyan presbyterosokról 
és episkoposokról, valamint persze tekintélyes apostolokról, de sehol-
sem arról, hogy az evangéfiomhirdetés tiszte más volna, mint a szolgá-
lat jórendje felett való vigyázaté, szintúgy arról sem, hogy a rendelt 
vigyázók távollétében az ekklészia maga ne lenne felelős a rendért. 

A renùdel kapcsolatos hatalom tekintetében pedig méltó erős fi-
gyelmünkre I. Kor. 7, 12a: »Én mondom, nem az Úr«. Igaz, hogy 7, 
40-ben viszont azt írja az apostol : »Hiszem, hogy bennem az Isten Lelke 
van« .Tehát jóllehet Pál különböztet az Úr rendelése és a maga ren-
delése között, mégis az az igénye, hogy érvényesüljön az ő rendelése, 
mert ő az Isten Lelkéből beszél. De ami Pál hatalmának a forrása, az 
egyúttal a korlátja is. Mert hiszen ő maga is vallja, hogy másban is 
van az Istennek a Lelke. Lásd pl.: I. Kor. 3, 16, Róm. 8, 9! Éppen 



azért van különbség a kegyelmi ajándékokban, a szolgálatokban, a 
cselekedetekben, mert ugyanaz a Lélek, ugyanaz az Úr, ugyanaz az Isten 
cselekszi mindezt mindenkiben. (I. Kor. 12, 4kk). Sőt az is nyilván-
való, hogy nemcsak az apostolokban, nemcsak a »küldöttekben«, nem-
csak az evangéliomhirdetésre és vigyázatra különlegesen rendeltekben 
van az Isten Lelke. Hogy aztán bár ugyanaz a Lélek, de különbség van 
a kegyelmi ajándékokban, ez még nem rendetlenség. A szolgálat jó-
rendjével tehát összefér bizonyos dolgokban a különbség. De ami 
felől az Úr rendelkezett, abban feltétlenül érvényesülnie kell az Űr 
rendelésének, az Űr szerint való jórendnek. Ezért írta meg Pál a ko-
rintusiaknak az úrvacsora szereztetését. (I. Kor. 11, 23 kk). Ezzel sem 
rendelt mai értelemben való agendát, de továbbadta az Űr rendelését. 

Mindent összevetve: egyfelől az Űj-Testámentom tud a szolgálat 
főrendjének szükségességéről, az azon való őrködésről, egyes rendel-
kezésekről és intésekről, másfelől azonban az Űj-Testámentom nem 
tartalmazza a szolgálatnak a »rendtartását«. Nincs benne sem agenda, 
sem »egyházi rendtartás«, nincsenek benne az egyházi szolgák tisztének 
egyszersmindenkorra szóló regulái. (Akik szívesen tanulnak Schlattertől, 
olvassák el Luk. 11, l-hez írt magyarázatát!) 

Változhatatlan igényű az Űj-Testámentómban az Űr rendelése az 
evangéliom hirdetéséről, minden nép tanításáról, a keresztelésről és 
az úrvacsoráról. Ahol ez a rendelés teljesül, ott van jórendje a szol-
gálatnak. Ezen kívül és e nélkül nincs. 

9. EGYEZTETÉS EGYHÁZJOGTANI ÉRDEKBŐL. . 

Eddigi vizsgálatunkban is olykor már összevetettünk locusokat. Szűk-1 

séges azonban, hogy szándékosan keressük az egységet közöttük. E köz-
ben számba kell majd vennünk eddig nem figyelt helyeket is. Mielőtt 
ehhez az egyeztetéshez hozzáfognánk, tisztáznunk kell a magunk szá-
mára, hogy milyen érdek vezet minket abban. Tanulmányunk tárgya az 
il. n. egyházfegyelem az Űj-Testámentomban. A vizsgálatunkat igénylő, 
ill. a vizsgálat alá kívánkozó helyek között találtunk olyant, amely-
ről bátran mondhatjuk, hogy pusztán egynáztörténelmi értékű. Ilyen 
pl. Pálnak az az »egyházkormányzati« ténykedése, hogy missziói ú t ján 
elválik Barnabástól János Márk miatt. (Vagy talán mégis a fegyel-
mezés mintaeseteként van feljegyezve a Bibliában? Ha annak vesszük, 
akkor vétett a »fegyelem« ellen Barnabás, mert magával vitt olyan 
embert, akit Pál méltatlannak ítélt arra, hogy vele maradjon. Tegyen 
igazságot, akinek kedve van hozzá!) Viszont találtunk olyan Jocust, 
amely kétségtelenül az Úrnak a rendelését tartalmazza. Ilyen pl. az 
úrvacsora szereztetése. Figyeld I. Kor. 11, 24k-ben: » . . . e z t cseleked-
jétek . . .« Az ilyen locusok már nem szorulnak további tanulmányo-
zásunkra. 

De döntenünk kell most már azok felől a helyek felől, amelyek-
ben nem egyenesen, közvetlenül az Úrtól vett rendelésről, ebben gyö-
kerező gyakorlatról olvasunk, hanem olyasmiről, ami — bár a Léiek indí-
tásából (v .ö. Ján. 16, 13) — apostoli, emberi rendelés. Ezekből a he-
lyekből is az Isten kinyilatkoztatását halljuk? Messze vezetne bennün-
ket e kérdés súlyának a lemérése, a feleletkeresés. Ezért arra fogunk 



szorítkozni, hogy vizsgáljuk az ú. n. egyházfegyelmi vonatkozású helyek 
egyházjogtani jelentőségét. Ezek pedig szerintem csak akkor jelentősek 
az egyházjogtanra nézve, ha egyeznek egymással. Egyházjogtörténeti, 
egyházkormányzattörténeti, egyházfegyelemtörténeti, érdeket szolgálhat az 
Cj-Testámentom iratainak keletkezési időrendbe sorolása, történetkritikai 
mérlegelése, de nem szolgál egyházjogtani érdeket. Tehát pl. az evan-
géliombeli és a levélbeli helyeket m a g y a r á z h a t j u k egymással és kell is 
ezt tennünk, de egyházjogtani feladatképpen nem fűzzük őket törté-
nelmi sorba. 

Ha helyet adnánk a történetkritikai szemléletnek a pusztán egy-
házjogtani érdekű theologiai munkában, akkor a következő két lehető-
ség közül kellene választanunk: 1. Az evangéliomok történelmi hű-
séggel közlik Jézus tanítását, következésképpen ami nem egyezik azzal 
az Cj-Testámentom többi irataiban, vagy csupán múló történelmi je-
lenség, vagy az Úr folytatólagos, magjarázó kijelentése az apostolok 
útján, a Ján. 16, 13-ban adott ígéret teljesüléseképpen. 2. Az evangé-
liomok Jézus szájába adnak olyan rendelést is, amely a keresztyénség 
története második-harmadik korszakának az egyházi rendjét, fegyelmét 
tükrözi. — Hova jutunk a különböző állásfoglalás szerint, erre ele-
gendően taniT minket az egyház történelme és az egyház mai szaka-
dozottsága. Ha az apostolok rendelését fölébe helyezzük Jézus evan-
géliomokbeli rendelésének, akkor már csak egy lépés, hogy a kinyilat-
koztatás mellé helyezzük tan- és rendszabályozó tekintélyül a tradíciót, 
vagy az is csak egy lépés, hogy az apostolok utódait, ill. a kharizjnák 
mindenkori birtokosait elismerjük az egyházkormányzati és egyház-
legvelmi jogszabályok szuverén állitóinak. Ha viszont ellenkezően egy-
séges és végleges kinyilatkoztatású könyvnek vesszük az Cj-Testámen-
toinot, t. i. olyan okmánynak, amely pl. az ú. n. egyházfegyelmet vég-
legesen, teljesen szabályozta, akkor Ininden áron formális egyezést 
kell kimutatnunk a vizsgált locusok között, és akkor az egyházjogtannak 
nincs is több mondanivalója, mint az újtestámentomi írásmagyarázati 
tudománynak. 

E probléma megvilágítása szempontjából is locus classicus Mt . 
18, 15—18. Ha úgy tekintjük, mint az első-századvégi palesztinai-sziriai 
gyülekezetekben gyakorolt fegyelmezési e l járás vetületét, akkor megvan a 
magyarázatunk arra, hogy miért nem látjuk ennek a nyomát Pál leve-
leiben .De amit így nyertünk az egyháztörténet számára, sőt talán 
az írásmagyarázat számára is, elvesztettük az egyházjogtan számára! 
iliszcn ha csak a palesztinai-sziriai egyházak kapcsolták össze a kul-
csok hatalmát az intéssel és ha csak ők építették ki a kulcsok hatal-
mára alapozva a feddő és kirekesztő el járást , akkor számunkra már 
nincs súlya az egész locusnak. (V. ö. Kittel-féle Theologiai Szótár : III . 
752.) Ellenben ha nem »rendtartást«, nem egyházi regulát, nem kánont 
látunk Mt. 18, 15—18-ban, akkor halljuk belőle az Cr Jézus igéjét, 
és akkor éppen azért, mert az számunkra Jézus igéje, nem akadunk 
fenn azon, hogy Pál egyszer sem idézi Jézust ugyanezekkel a szótári 
szavakkal, s nem akadunk fent ra j ta annál kevésbbé, minthogy egy 
másik evangéliombeli hely: Lk. 17, 3 szintén nem szól a Mt. 18-beli 
alakszerűségekről. 

Mindennek a megfontolása után így határozhatjuk meg egyházjog-



tani érdekii egyeztető feladatunkat: megrostáljuk a vizsgált helyeket, 
s úgy igazítjuk be a rostát, hogy csak az maradjon benne, ami »krisz-
tusi«, ami »evangéliomi«, ami megbízható, ami igazolt, ami közös, ellen-
ben hadd hulljon ki belőle az esetleges, a múlékony a bizonytalan, az 
alakszerűség. 

Egyeznek a locusok a feddés-intés kötelessége tekintetében. Jézus 
Mt .18, 15kk-ben elrendelte a vétkes testvér megfeddését. Ugyanezt a 
rendelést olvassuk tőle Luk. 17,3-ban is. Láttuk, hogy Pál minduntalan 
int, és rendeli is a feddést meg az intést. Némelyik levélbeli locus az 
alakszerűség tekintetében is egyezik Mt. 18, 15kk-kel, I. Tim. 5, 20-ban 
Timóteus azt az utasítást kapja Páltól, hogy a vétkeseket mindenki előtt 
(tehát nyilván az ekklésziában) feddje meg. Tit .3, 10-ben Pál azt teszi 
Titus kötelességévé, hogy az eretneket egy vagy két intés után kerülje. 
De nincs seholsem célzás Jézus rendelésére idézetképpen, sőt nincs 
sehol szó olyan lépcsős feddő eljárásról, mint amilyent olvasunk Mt. 
18, 15kk-ben. Ezt a hiányt — ismételjük csak meg — gyorsan meg lehet 
magyarázni az evangéliomok történetkritikai felfogásával, de ilyen ma-
gyarázatból nincs egyházjogtani haszon. Egyszerűbb ragaszkodnunk hi-
tünkhöz, hogy az Úr Jézus Krisztus nekünk Üdvözítőnk, nem rendtar-
tásokat adni jöt t e földre, hanem hogy senki el ne vesszen, aki hisz 
Benne. Jézus minden szavának a súlypontja az evangéliomban van. 
Nem jött az Isten törvényét eltörölni, és nem jött, hogy formák te-
kintetében elvegye híveinek a szabadságát. (V. ö. Ján. 8, 32). Mt. 18, 
15kk~nek a súlypontja, amint láttuk is már, Jézusnak abban a szándér-
kában van, hogy senki el ne vesszen az Ő kicsinyei közül. E szándéka 
megvalósításában tiszte és hatalma van minden tanítványának; tiszte a 
feddés és a megbocsátás; hatalma az, hogy ami bűnt megtart, megtar-
tátik a mennyben is; ami bűnt megbocsát, megbocsáttatik a menny-
ben is; de ugyancsak Jézus bűntől szabadító szándékának megvalósí-
tása érdekében van más tiszte és más hatalma is minden tanítványának: 
a hasztalan feddés után hirdesse a meg nem nyert testvérnek az evan-
géliomot, térítse meg. Hogy a feddés, a térítés, a megnyerés az igédéi 
történjék, erre utal minden levélbeli hely is. És hogy minden keresz-
tyénnek tiszte egymás feddése, ezt is megállapítottuk. • 

Ugyancsak egyeznek egymással a locusok egy olyan helyzet felmu-
tatásában, hogy a keresztyének közti közösség meglazul, mégpedig az 
egyik testvér viselkedése folytán. Ezt a közösséglazulást megpróbáltuk 
elrekesztésnek elnevezni. Ez a kifejezés egyaránt alkalmazható a tár-
gyalt evangéliombeli és levelekbeli locusok magyarázatában. Amikor 
azonban Pálnál efféle elrekesztésről olvastunk, nemcsak hogy ezzel a 
kifejezéssel nem találkoztunk: »legyen számodra olyan, mint a po-
gány és a vámszedő«, — ez a hiány könnyen megérthető és nem iíj 
jelent semmit, — hanem az »oldás-kötés«, meg »a mennyország kulcsa« 
képes kifejezéssel sem. Pál s a többi apostol levelei egyáltalában nem 
magyarázzák meg, hogy miért lett később egyházjogtani terminus tech-
nicus az evangéliomokban is csupáncsak egyetlenegyszer előforduló ki-
fejezés. (Mindenesetre v. ö. Mt. 23, 13; Luk. 11, 52; Jel. 3, 7.) De 
ez még mindig nem annyira meggondolkoztató, mint az, hogy valaki-
nek a kerülésével (az ajánlott kisegítő szóval élve: valakinek az el-
rekesztésé\el) kapcsolatban sehol sincsen szó ,magángyónásr(5l vagy 



személves gyónásról és ennek megfelelő magán- vagy személyes 
oldozatról. Sőt — és ez éppen a legtanulságosabb — sehol sem talál-
koztunk az evangéliomhirdetés és az oldozat (megbocsátás) megkülön-
böztetésével. Bizonyára történt magángyónás az apostolok korában, csak 
éppen nincs tudósítás róla. (A keresztelés előtti bünvallás és bocsánat-
hirdetés más lapra tartozik!) Viszont annál inkább olvasunk a Krisz-
tus, a Szabadító hirdetéséről. Mi más történik az ekklésziában, mint-
hogy bőségesen árad a bűnök bocsánata a Krisztus népe felé? Luther 
ezt ir ta: Keresztyén prédikátor sohsem nyithatja ki a száját a nélkül, 
liog\ ne hirdesse az oldozatot.« (VVeimari Kiadás 15, 485, 31. Idézve: 
Saarnivaara Uuras — Csepregi Béla: Hogyan kaphatok bűnbocsánatot? 
1948. 38. jz.) Az Lj-Testámentom bizonysága szerint ez magátólértődő 
valóság volt az apostolok korában. Ezért nincs szó külön kötésről-

ldozásról, külön a kulcsok hatalmáról, külön a magánoldozat szüksé-
gességéről vagy feleslegességéről. Az ekklésziában minden keresztyén 
kapta bűnei bocsánatát az ott hirdetett evangéliomban és az Űr ott 
nyújtott testében és vérében. Éppen e végett mentek az ekklésziába. 
Aki nem ment, persze nem hallotta a kegyelem igéjét, a Krisztus be-
szédét, tehát nem kapott bűnbocsánatot. Akit nem fogadtak be vala-
milyen közösségbe, pl .az úrvacsorai közösségbe, az bizonyára nem azt 
erezte, hogy őt most fegyelmezik, rendre szorítják, hanem azt, hogy 
el van veszve. A keresztyén testvérek közösségi magatar tását nem 
az az érdek vezette, hogy az ő »társaságuk« iránt . hűségre késztessék 
az az iránt hűtlennek bizonyult testvérüket, hanem az az érdek, hogy 
mind megőriztessenek »ama napra«. Ha valakinek megtartották a 
bűnét, akkor f á j t a többinek, hogy egy testvérük nem hisz az evangé-
liomnak, nem hisz Jézus Krisztus beszédének, nem hisz az Úrról szóló 
beszédnek, nem hisz az Úrban, s nem azért tartották meg a bűnét, 
mert ők különbek annál és ezzel a megtartással próbálják rábírni meg-
javulásra. A meg nem bánt byn nem a végett tar ta tot t meg, hogy) a meg-
bánás után az ú j r a hívő testvér élete több gyümölcsöt s ezek közt 
egyházhűséget«, fegyelmezettséget teremjen, — majd terem a jó fa 

jó gyümölcsöt, — hanem hogy gyötrődjék a törvény alatt. Akinek nem 
kell a Krisztus, a törvény uralma alatt marad. Egy szóval: a bocsánat, 
az oldozás, az evangéliomhirdetés nem a fegyelmezés szolgálatában áll, 
a mennyben is hatályos bűnbocsánat nem fegyelmi eszköz, nem azt 
célozza, hogy rend és fegyelem legyen a keresztyének társaságában, 
hanem hogy megmentessék a bűnös. 

\ an-e végül egyezés Mt. IS, 17 ekklésziáfa és az apostoli írások 
ckklésziája között? Vájjon nincsen-e az utóbbinak mór valamilyen tes-
tület, közület, állomány jel lege? Pál leveleinek a címzése, valamint 
Jel. 1—3 azt a benyomást kelti bennünk, hogy az apostoli korban tes-
tület jellegük van az ekklésziáknak. UgVancsak erre > utal a pistos — 
hivő, kivált, ha többesben áll. Lásd pl. Ef. 1, 1; Kol. 1, 7; I. Tim. 
4, 3. íme, — mondhatnánk, — az aktuális gyülekezeten kívül vannak 
O'lvan személvek, akik tagjai egy bizonyos együttességnek, akik akár 
anyakönyvezhetőek is mint egyháztagok; íme: ezek együtt az egyház. 
\ alóban szólnak a levelek a »hívők«-ről s a hívőknek az aktuális, isten-
tiszteleti gyülekezeten kívüli viselkedéséről és kötelességéről; ismerik 
egymást, számbaveszik egymást; amíg bizonyos dolgokban nem lehet 



közös ügyük a hitetlenekkel, ugyanazokban lehet közösségük egymással. 
Csakhogy az a kérdés, hogy ez az istentiszteleten, evangéliomhallgatá-
son, úrvacsorán kívüli »keresztyén-összesség« volt-e az ekklészia, a 
Krisztus ekklésziája az apostolok korában? Nem! Az ekklészia az 
apostolok írásaiban is az evangéliom által egybehívott, összegyűlj hí-
vőknek az együttessége, nempedig a hívők sztatikus összege. Mégha 
olvasunk is pl. Róm. 16, l-ben a kenkreai ekklészia diakonisszájáról, 
akkor sem láthatjuk az újtestámentomi ekklésziát másképpen, mint úgy, 
hogy ebben elsőleges az összegyűlt gyülekezet, és legfeljebb másod-
lagos, osak vetület az ekklésziabeli szenteknek valamilyen kapcsolata az 
istentiszteleten kívül. így is mondhatnánk: az Űj-Testámentom tudó-
sításai szerint a gyülekezeti istentisztelet nem az egyháztagok összes-
ségének az együttléte, hanem azzal a következménnyel jár, hogy az 
ekklésziabeliek istentiszteleten kívül is valamiféle együttességet alkot-
nak. Érdemes megfigyelni, hogy Róm. 16, 4-ben Pál Rómába (tehát 
ugyanabba a városba!) írva, azt kéri, hogy köszöntsék »a pogányok min-
den ekklésziáját«. A több ekklészia vájjon több testületet jelent? 
Ugyancsak tanulságos, hogy Róm. 16, 5a-t Czeglédy így fordí t ja : »Kö-
szöntsétek a házukhoz járó gyülekezetet is.« — Talán segít a helyes " 
értésben egy kívülről hozott műkifejezés : a communitas, ezt pedig 
magyarul így adhatnánk vissza : közület. Nevezzük azt az együttességet, 
amely a »hívők« között az ekklészián kívül van, communitasnak. Ez utal 
a communio-ra, a közösségre, de mégis meghagyja azt a szót az élő-
mozgó-valósuló közösség jelölésére, társ í t ja bennünk a nyilvántartott-
ság, az állandóság, a szervezettség, a tagok összessége képzetét. Nosi, 
ha feltételezzük is, hogy voltak ilyen communitasok, azaz efféle képzet 
élt az első korbeli keresztyének képzetvilágában, akkor is bizonyosnak 
vehetjük, hogy az a képzet nem szorította a háttérbe az ekklészia ere-
deti képzetét. , 

Hasonlóképpen segít talán a helyes értésben, ha eszünkbe jut az 
Apologiának ez a kifejezése : exlerna societas signorum ecclesiae, hoc 
est, verbi, professionis et sacramentorum (VII, 3). Hogy a societas 
helyett az előbb mégis a communitast ajánlottam, annak az az oka, 
hogy a societas az önkéntes társulás, a társaság képzetét kelti ben-
nünk, ezzel szemben a communitas alkalmas lehetett annak a kifeje-'* 
zésére, hogy ,a hívők az istentiszteleti közösségen kívül sem érezték ma-
gukat másoknak, mint a Szent Lélek által összekapcsoltaknak. 

Népszerűsítve ezt is mondhatjuk: az újtestámentombeli ekklésziá-
nak nincsenek tagjai (t .i. abban az értelemben, ahogyan mi szoktunk 
beszélni egyháztagokról), hanem résztvevői. Igen, a hívők tagjai Krisz-
tus testének, de mindig »hitben«. 

Elgondolkoztató I. Kor .1, 2 is: » . . . a z Isten ekklésziájának, amely 
Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szen-
teknek, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, 
segítségül hívják, minden helyen. . .« (A vers utolsó szavainak a for-
dítása problematikus, de itt közömbös.) Minden bizonnyal ugyanaz 
a képzet támadt a levél hallgatóiban e szavak nyomán, mintha Pál hí-
vőkről beszélt volna. Miért ne tehetnénk fel, hogy viszont, amikor ezt 

_a kifejezést használták az első keresztyének : hívők, akkor ezt a kép-
zetet keltették egymásban: azok, akik segítségül hívják az Űr Jézus 



Krisztus nevét? Erre a feltevésre pedig azért van szükségünk, hogy 
óvjuk egymást attól a képzelgéstől, hogy az első keresztyének" meg tud-
ták egymásról állapítani, ki hisz, ki nem, és hogy szerintük a hivők a 
hit statusában voltak, más szóval : az ő hitfogalmuk nem dinamikus, 
hanem sztatikus fogalom volt. Ezt a képzelgést végképpen ki kell vet-
nünk, különben meg nem értjük, mi az ekklészia az Új-Testámentom-
ban ! Az Ür Jézus nevének segítségül hívása emberileg is meg volt 
állapítható. 

Egyezés van tehát Ml. 18, 17 ekklésziája és az apostoli írások 
ekklésziája között. lí 

És most már talán újra használhatjuk a görög szó. helyett az egy-
ház szót. Most már tudjuk, hogy az egyház gyülekezet, de az össze-
gyültség értelmében. Olyan képzetet jelöl, amelyben egyaránt van sze1-
mélyck közössége és valaminek a történése. 

Az Új-Testámentom egyháza olyan, mint a vízesés; nem egy víz-
tömegnek az esése, de viszont nem js a lezuhanó víztömeg. A vízesés-
ben résztvett víztömeget szabályos partú s egyszintű mederbe szorít-
hatom, tartályokba gyűjthetem, szűrhetem, tisztíthatom, mondhatom róla, 
hogy ez a vízesés víztömege, mégsem vízesés. V iszont a vízesést pontosan 
k ii hatom, fényképezhetem, hangos filmre vehetem, mégsem lesz vízesés, 

Innen van az, hogy az Új-Testámentom szemében az egyház sem-
miképpen sem az evangéliomhirdetök intézménye, de nem is egyszerűen 
a keresztyének összessége. A gyülekezet nem egyszerűen a hívők ösz-
szessége, s az egyház nem a gyülekezetek magasabb egysége. Pál így 
írt : az Isten egyháza, amely Korintusban van« (I. Kor. 1, 2), »Galácia 
egyházai1' (Gai. 1, 2), »a pogányok összes egyházai« (Róm. 16, 4). 
Akkor van ekklészia, ha hangzik benne az evangéliom. Ezért rendelt 
Jézus evangéliomhirdetöket, és ezért óvott a gonosz »pásztoroké-tói. 
! zért vigyáznak az apostolok, hogy tisztán hangozzék a Krisztus be-
széde E nélkül nem a Krisztus egyháza a megkeresztelteknek az 
együttléte, azoké, akik »hívők«, akik »segítségül hívják az Ür Jézus 
Krisztus nevét«, akik »a Krisztus Jézusban megszenteltek«, akik »el-
hívott szentek-*. De hogyan is volnának «hívők«, ha nem hallanák az 
evangéliomot, hiszen nem maguktól hisznek, hanem Isten igéje ál tal? 
\ iszont ezért nincs törekvés az apostoloknál, hogy az igazán hívőket 
elkülönítsék a képmutatóktól. Az evangéliom hallásából ébredt és szított 
hit nem birtoka, nem tulajdona, nem tulajdonsága, nem állapota egy ke-
reszt jennek sem, hanem minden pillanatban frissen kapott adomány. 
Ki ttidja, hogy az, aki az ú. n. hívők közé tartozott, fog-e hinni az 
ekklésziában az evangéliomnak, fog-e hinni az Úrban, fogja-e "hallani-
venni <• a bocsánatot, és viszont az, akit kerültek a testvérei, nem fogja-e 
hittel fogadni az evangéliomot, mert úgy munkálkodik benne a Lélek? 

Az első keresztyének komolyan vették Jézus példázatait az Is ten 
királyságáról, nevezetesen a búza és a konkoly, a tíz szűz és a teii-f 
gerbe vetett kerítő háló példázatát. Rábízták az Istenre, hogy amikor 
Neki tetszik, válassza el az igazakat a hamisaktól. Magukra nézve 
komolyan vették Jézus tanítását a dicsőségben eljövő Emberfia Király 
ítéletéről; ráhagyták, hogy vegye számba Ő az ő hitük gyümölcseit. 
Az cgyhá/ és az Úr viszonyára nézve komolyan vettek Jézus tanítását 
a szöllövesszökröl, szöllötöröl és szöllömüvesröl. Nem felejtették, hogy 



Isten a szöllőműves, Ő majd, igen, ö, levágja az elszáradt venyigét, 
de nem a mi dolgunk tudni és ítélni, hogy melyik venyige száradt el; s 
különben is, egyik szöllővessző nem metszheti le a másikat. (Ján. 15, lkk) 

Az első keresztyének nem áltatták magukat azzal, hogy az ő egy-
házuk az a tökéletes, romlatlan egyház, amelyre az utókor ügy fog 
hivatkozni, mint mintaképre, mint az eredeti, igaz egyházra. Ők, ha 
magukra néztek, nem láttak mást, mint nyomorúságot, tisztátalanságot, 
nem gyönyörködtek magukban, valami tükörbe nézve, hanem harcolták a 
hit harcát. Csak ha az Ürra néztek, hitték, hogy ők szentek az Úrban, 
és hogy az egyház az Úr teste. 

Krisztus ekklésziája az Új-Test áment ómban abból az ígéretből élt, 
amelyet Pál így írt le: Krisztus szerette az egyházat, Önmagát adta 
érte, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víz fürdőjével az igében, 
hogy majd Önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy ne 
legyen azon szeplő vagy ránc vagy afféle, hanem hogy legyen szent és 
mocsoktalan (Ef. 5, 25—27) ; ez majd beteljesül ama napon (Jel. 19, 
7kk; 21, 2). Addig nincs dicsőségben az egyház. Addig egyedül az 
Istennek legyen dicsőség az egyházban! (Ef .3, 21) 

10. BEFEJEZÉS. 

Tanulmányunk bevezetésében félretettük a kérdést, hogy mi is 
valójában az egyházfegyelem. Miután lehetőleg számbavettük mindazt, 
ami az Űj-Testámentomban az ú. n. egyházfegyelem fogalmi ós képzet-
körébe esik, újra előttünk a kérdés: mi az egyházfegyelem az Űj-Testá-
mentomban? Vagy ha még hátrább megyünk, ez a kérdésünk: van-e egy-
házfegyelem az újtestámentomi egyházban? Vizsgálatunk után sem vál-
tozott a helyzet. Vizsgálatunk során nem találtunk semmiféle líristályoso-
dási pontot, nem találtuk meg a magvát az egyházfegyelem »ideális« 
fogalmának. Ha tetszik ez valakinek, ezután is leírhatunk ilyen mon-
datot : »Jellemző a bibliai egyházra a nagyon komoly egyházfegye-
lem a Lélek vezetése alatt«. Az ilyen tétel továbbra is üres képlet 
marad a számunkra. Kétségtelenül nagyon hasznosak a mathematikai 
képletek, de csak azoknak, akik egyetértenek a képletbeli jelekben. Pytha-
goras tételének a képlete nagyigazság annak, aki tudjà, mit jelöl benne 
az a, a b, a c, de értelmetlenség annak, aki ezt nem tudja, sőt téve-
dés annak, aki mást ért a képlet betűin, mint azok, akik mondják. Ezért 
állíthatom még a vizsgálódás után is akár azt, Tiogv van, akár azt, hogy 
nincs egyházfegyelem az Új-Testámentomban. 

Nem áll ilyen választás előtt, aki másképpen lá t ja az egyházat, 
mint ahogyan én látom, és mint ahogyan tanulmányomban előadtam. 
Aki egy bizonyos ekklészia-fogalommal nyúl az Üj-Testámentomhoz, az 
könnyen megállapíthatja, hogy egyházfegyelmezés történik mindenkor, 
amikor az ő látása szerint azért tesznek valamit az apostolok, hogy az 
ekklészia eredeti állapota megőriztessék. Nevezhetjük ezt ideálizmus-
nak, sztatikus gondolkodásnak, nem fontos .Itt most csak az a fontos, 
hogy az egyházfegyelemről nem lehet addig egynézetre jutnunk, amíg 
nincs egynézetünk az egyházról, erről viszont nem lehet egynézetünk 
addig, amíg nincs egynézetünk a hitről, s erről megint nem lehet egy-
nézetünk addig, amíg nincs egynézetünk Krisztusról. Először egyet kell 



értenünk abban, hogy mi az evangéliom spmmája. Ehhez pedig hadd 
idézzem Luthert: »Ez az evangéliom sommája: aki hisz a Krisztusban', 
annak meg vannak bocsátva bűnei.« ( W e r an Christum glewbt, dem 
sollen seyn sund vergeben seyn. W K . 15, 485, 29.). Ez a mondat előzi 
meg az iménti Luther-idézetet, tehát egy olyan prédikációból való, 
amelyben a gyónásról-oldozatról prédikált, vagyis olyasmiről, ami né-
melyek szerint az egyházfegyelem sarkpont ja! 

Maradok tehát a mellett, hogy kétféle is lehet a felelet a felvetett 
kérdésre: van-e egyházfegyelem az Üj-Testámentomban. Azért lehet 
kétféle, mert valahányszor olyasmit vizsgáltunk, ami az ú. n. egyház-
fegyelem fogalmi körébe esik, mindannyiszor a? egyházzal magával, az 
egyház életének egészével, az evangéliomhirdetés bőséges áramlásával, 
a bocsánal árjával, a keresztyének folytonos tusakodásával, be nem vég-
zett futásával, az üdvösségnek félelemmel és ret tegéssel való véghez-
vitelével volt dolgunk. Most tehát t isztára tőlünk függ, hogy mi az, 
amit az egyház életéből a fogalmi osztályozás során az egyházfegyelem 
körébe helyezünk. Kiszakíthatunk belőle, abból a gazdagon áradó élet-
ből annyit, amennyi a mi fogalmunkba belefér, többet vagy keveseb-
bet. Ha valakinek az a fogalma az egyházfegyelemről, hogy az az egy-
ház tisztaságát szolgálja, akkor azokat az el járásokat fogja kisze-
melni és mintául venni, amelyek — persze megint csak az ő felfogása 
szerint — különlegesen tisztítják az egyházat. Ha pedig valakinek az a 
fogalma az egyházfegyelemről, hogy az az evangéliomhirdetés tiszta-
ságát szolgálja, akkor azokat a mozzanatokat fogja kiválogatni, ame-
lyek — újra csak az ő felfogása szerint — különlegesen a szolgálat 
jórendje felett való vigyázat megnyilvánulásai. Viszont, ha nincs kész 
fogalmunk az egyházfegyelemről, akkor majd az lesz a feleletünk, hogy 
nincs külön egyházfegyelemnek nevezhető ténykedés az újtestámentomi 
egyházban, mert éppen az benne a fegyelem, hogy él, szolgál, munkál-
kálkodik, küzd, hordja a keresztet, az benne a fegyelem, hogy az Úr 
egyháza, nem magától, hanem a Lélek által é p ü l . . . 

Úgy vagyunk az újtestámentombeli egyházfegyelem tanulmányozásá-
val és végső meghatározásával, mint az ember egészségéről és egészség-
lenntartásáról való gondolkodásunkkal. Kétségtelenül lehet beszélni az 
ember egészségéről, egészségének óvásáról, fenntartásáról és helyre-
állításáról. Azonban kérdés, hogy rendjénvaló-e az emberről, az ember 
életéről, mivoltáról val<> gondolkodásunkban uralkodó fogalommá tenni 
az egészséget, ill. egészségfenntartást . Ha azza tesszük, ha az egészség 
lesz a (ájékozódó pontunk, akkor odajutunk, hogy az ember mivoltát, 
életét, munkáját, táplálkozását, szórakozását, házaséletét, életének min-
den részletét az egészségfenntartás szempontja alá helyezzük, és ma jel 
az egészség szerintünk való mértéke alá vonjuk az embert mindenes-
től. Csakhogy éppen az ű n egészséges embernek nemhez a gondol-
kodása maga felöl; amikor dolgozik, nem azt mondja, hogy ö most 
ápolja a/, egészségét, mert a munka jót tesz a vérkeringésnek; amikor 
táplálkozik, akkor nem azt mondja, hogy ő most helyreállítja teste 
erőinek az egyensúlyát, és így tovább. .Már ebből is látszik, hogy meny-
nvire nehéz meghatározni, mi az egyházfegyelem az Üj-Testámentomban. 

Az egészségfenntartás képének azonban van egy nagy hátránya. 
Még mindig azt mondhatja rá valaki, hogy alkalmas az újtestámentomi 



egyház jellemzésére, de nem a későbbi, a mai egyházra; igenis szük-
séges, hogy a megromlott egészség helyreállítása végett olyasmi tör-
ténjék az emberrel, ami túlesik az egészséges életen. Ismerjük el, hogy 
az egészséges ember képe valóban rossz, alkalmazhatatlan az egyházra, 
de tegyük hozzá sietve, hogy alkalmazhatatlan az újtestámentomi egy-
házra is. Mert az újtestámentombeli egyház is"csak annyira volt »egész-
séges« egyház, mint amennyire egészséges az ú. n. egészséges ember. 
Teljesen egészséges ember nincs a Földön ! Csak viszonylagosan egész-
séges ember van. Ezt nekünk, keresztyéneknek kell" tudnunk nagyon jól. 
A Gonosz születésünktől fogva őrli testünket. Ugyanig)7 az egyház egész-
sége is mindenkor viszonylagos. Az előbbi képet tehát így kell helves-
bítenünk: az újtestámentombeli egyház ezt a maga viszonylagos egész-
ségét azzal óvja, ta r t ja fenn és állítja helyre, hogy 'van, hogy él az 
Űrban, szolgál az Úrban, épül a Lélek által. 

A kétféle feleletet megpróbálhatjuk egyeztetni ilyen módon : van 
fegyelem az újtestámentombeli egyházban, csakhogy az nem kívülről 
beléjevitt orvosság, nem műtét rajta, nem mankó alatta, nem egy külsQ 
életrend, valamilyen életszabályok megtartása, hanem az élő test belső, 
titokzatos, csak itt-ott s néha-néha figyelhető, csodálatos egészség-
szabályozó működése. 

Sólyom Jenő dr. 

Wichern 
Emlékezés a szervezett belmisszió születésének centenáriumán. 
A legjelentősebb Wichernről szóló mü Martin Gerhardt : Johann 

Hinrich Wichern »Ein Lebensbild« c. munkája. 1927-ben\ jelent meg. 
Hamburgban, a Rauhes Haus kiadásában. A háromkötetes mü elol-
vasása után még mindig az az érzése az embernek, hogy több szem-
pont és bő anyag maradt, amit Wichern életéről és alkotásáról meg 
lehetne írni. Általában mondhatjuk, hogy a nagy alkotók kimeríthetetlen 
források, kikből későbbi korok talán többet tudnak meríteni, mint sa já t 
kortársaik. Egy ilyen rövid cikk természesetesen nem vállalkozhatik 
arra, hogy mégcsak tájékoztatást is adjon Wichern egész jelentőségé-
ről. Pedig éppen ideje volna, hogy magyar irodalmunkban is megjelen-
jék egy Wichern egész életét és munkásságát tárgyaló mü. Most mégis-
csak arra szorítkozhatunk, hogy az 1848—49. év alkotásaiból adjunk 
némi ízelítőt. Kétségtelen azonban, hogy Wichern élete e két évben ért 
csúcspontjára és alkotása is ekkor bontakozott ki a maga teljessé-
gében, s bizonyos az is, hogy aki a csúcsot lát ja, bármennyire fá j -
lalja is a lantták és emelkedők elszalasztását, fogalmat alkothat a hegy 
nagyságáról. , 

I. W I C H E R N ÉS A FORRADALMAK. 
A francia forradalom csak első és talán a legnagyobb hullám-

verése volt a történelem folyamába dobott kőnek, de ez a hullám nem 
ült el, hanem kisebb-nagyobb karikákkal átgyűrűzte egész Európát. 
A 48-as forradalmakat és szabadságharcokat is csak úgy é r the t jük 



meg és értékelhetjük, ha az egészet belehelyezzük ebbe a forradalmuk-
tól hullámzó korba. A szervezett belmisszió 48-ban történt születését 
is csak akkor látjuk világosan, ha felfej t jük kapcsolatait a forrada-
lommal és meglátjuk a forradalomtól kapott indítékait. Söt, ha meggon-
doljuk, hogv Isten tervei megvalósítására mindig embereket hívott el 
és ki e világból, ami azt jelenti, hogy egyetlen nagy dolog sem született 
soha -atya< nélkül, meg kell kérdeznünk: milyen viszonya volt nem-
csak a miinek, hanem a mü atyjának is a forradalomhoz. Ha ebből a 
szempontból kísérjük nyomon életét, érdekes megállapításokat szűrhe-
tünk le. Wichern műve és a forradalom szinte egymásba fonódtak. 
Amiképpen a forradalom fokozatos robbanásokon keresztül jutott el 
48-ig, Wichern is e robbanásoktól indíttatva, vagy siettetve, egymásba 
kapcsolódó alkotások és állandó készülés^" során érkezett meg 
48 ig: a wittenbergi egyházi napok nagy beszédéig), s a szervezett bei-
misszió megalkotásáig. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Wichernt 
t s alkotását a forradalom szülöttének tar t juk és a forradalomból ma-
radék nélkül megmagyarázhatónak véljük. Forradalom sok volt, de 
c/.ekböl nem mindig Wichernek születtek. A forradalomhoz való kap-* 
csolatát egészen másképpen értelmezzük. A »forradalom«, amint a 
gyönyörűen alkotott magyar szó töve mondja, »forr«-ást jelent. »Forr 
a világ.« Ahol pedig forr a világ, együtt kavarog benne arany és sa-
lak. Mit mernek ki az üst mellett állók jövő századok kincseként, s 
mit hagynak leülepedni a mélyre; ez a forradalom örök kérdése Isten 
azért ad látó szemű embereket a nagy üst mellé, hogy' kanalukkal a 
maradandó értékű kincset merjék ki a nagy forrongásból. Ezért adta 
Wichernt is. 

1 politikai helyzetet születése idején legrövidebben a megszokott 
kifejezéssel jellemezhetjük: a kontinentális zárlat ideje. Napoleon már 
régóta folytatta Németország ellen irányuló politikáját- Ezzel egybe-
kapcsolódott bizonyos egyházellenes akció is. Napoleon tudatosan töre-
kedett arra, hogv az egyházi fejedelemségek hatalmát kiküszöbölje, mert 
ezzel a esászár erejét vélte gyöngíteni, kisebb fejedelemségek szerve-
zése által pedig ú j híveket szerzett sa já t politikai tevékenysége támo-
gatására. így az egyházi fejedelemségek birtokainak világi kezekbe 
vándorlása még inkább siettette Németországban a szekularizációt, mely 
a nagy forradalom hatására egyébként is mindenütt megindult. De 
nemcsak a szekularizációt siettette, hanem a birodalmi szövetség lei-
bomlására is lökést adott. Ez a magyarázata annak is, hogy egyháziak 
i s világiak, filozófusok és theologusok, mint pl. Fichte és Schleier-
macher, egyaránt kívánták »a megalázott Németországot a francia já-
romból kiszabadítani«. A megszabadítási kísérlet kudarcba fulladt, mert 
Napoleon megszállta Poroszországot és főhadiszállását Berlinben ütötte 
fel. F.bben a/ időben született Johann Hinrich Wichern Hamburgban. 
A légkör nem volt kellemes. Háborús remegés lett úrrá az embereken, 
idegesség, fáradtság és ernyedtség. Napoleon az egész életet egysé-
gesíteni akarta, a tanítást, a sajtót , a könyveket, s jól megszervezett 
rendőrsége és despota rendörminisztere : Fouché által az emberek ma-
gánéletének apróbb berendezkedéseibe is beleavatkozott. Hamburg a 
kontinentális zárlat hatását is erősen érezte, hiszen az Angliával való 
kapcsolat halálbüntetéssel járt., s ez nempsak egy kikötővárosra, hanem 



egész Európára nézve tragikus volt. A> zárlat csaknem több kárt oko-
zott Európának, mint Angliának. Különösen Oroszország érezte nehéz-
ségeit, mert gabonája főpiacát veszítette el. Ezzel magyarázható az is, 
hogy Oroszország lett először hütelen a tilsiti államrendszerhez. Követ-
kezménye az lett, hogy az Oroszok 1812. március 18.-án elfoglalták Ham-
burgot. Igaz, hogy csak rövid időre, mert két hónap múlva a franciák 
ismét ott voltak. Wichern szülei ezek között a zavarok között éjszaka 
idején menekültek Hamburgból Kulauba. A négyéves gyermek lelké-
ben ezek a borzalmak mély nyomokat hagytak. A francia uralom nyo-
mása emlékezetében később is megmaradt. 

Szüleiről és ifjúságáról ő maga tájékoztat naplója visszatekintő 
részében: »Hamburgban születtem 1808. április 21.-én kedves és jó 
szülőktől, akik ápoltak és gondoztak, míg csak tudtak; a keresztség által 
szüleim Isten jegyzékébe a keresztyének közé (azaz a Szentlélek által 
felkentek közé) írattak. Ezért legyen nékik köszönet most itt és- ott 
örökké,' Ámen! Nem közvetlenül a születés után (3 napra), hanem né-
hány héttel később kereszteltek. Nem lett volna szebb az előbbi? Atyai 
nagyszüleim tisztes polgáremberek voltak, istenfélelemben nőttek f e l 
cs abban is éltek. Hamburgban laktak a Bab-utcában, egy pincében és 
az atya munkásemberként tar tot ta családját, mely kedves feleségéből, 
két leányból és egy fiúból állt. Az utóbbi révén lett az a jó munkás-
ember nagyatyámmá, kit sohasem ismertem, de akinek emléke mégis 
mindig le nem írható jótékony kedélyességet ébresztett bennem. Mellé-
jük mindig egy piszkos utcában levő tiszta pincét képzelek, melynek 
ablakaiból csak az elmenők lábai l á tha tók . . . Magas támlás puszpáng-
székekkel. melyeken a meghitt család vasárnap délután meleg leves mel-
lett, este pedig • a bibliánál együtt ü l t . . . 

Nagyanyámat anyám nem győzte eléggé dicsérni. Nem emlékszem 
rá, hogy ismertem volna. Anyám bizonysága szerint azonban gyakran 
árasztott el örömkönnyeivel. A jó öreg! Óh, én úgy szeretem mind-
annyiukat. Nos, ott majd ú j ra látom őket, na Isten is úgy akar ja ! 
(NB. éspedig fontos NB. — Ö js azok közé tartozott, akik egy ilyen ' 
»ha Isten is úgy akarját« nem minden értelem és meggondolás nélkül 
mondanak.) Állítólag igen jámbor és istenfélő volt. Nem tudom őt más-
ként, csak özvegyasszonyként elképzelni sokszor dicsért tisztaságával és 
fehér vasárnapi főkötőjével. Áldott legyen mindig ennek a kedvesnek 
emléke, aki nekem jó apát szült. Á m e n . . . . 

Atyámat kádárnak szánták, de egy meghűlés folytán tüdőbajt szer-
zett, melyben 1823. augusztus 14.-én reggel 6 órakor meghalt. E meg-
hűlés miatt hosszasan betegeskedett és ezalatt a szülői házban nehéz 
napokat élt át. Már ebiben az időben vonzódott a könyvek után és be-
tegsége elmultával, mely életében még ötször vagy hatszor ú j ra meg-
támadta és amibe bele is halt, különféle körülmények között élt, me-
lyekről nem tudok pontosan. Csak azt tudom, hogy fuvaros lett és bér-
fuvarosként élt, tulajdonosként-e, kocsisként-e, nem tudom biztosan. Rö-
videsen a XIX. század eleje után Bährmann jegyző, majd később Hűbbe 
irodáján lett írnok. Ezalatt az idő alatt praktikusan és theoretiku'san 
foglalkozott jegyzői ügyletekkel és 1810—11-ben újabb nyelveket ta-
nult, (beleértve a latint is) úgyhogy egy idő múlva császári jegyző és 
esküdt fordító l e t t . . . 



Nőül vette, azt hiszem jegyzői pályája megkezdése előtt, anyámat, 
született Caroline Maria Elisabeth Wittstock-ot (1784—1861), kinek 
anyja egyszerű mosórni vo l t . . . apja írnok (vagy könyvelő) Luis jegyző 
irodájában .Az anya jókedélyü asszony volt, aki f é r j e bogarait és hibáit 
türelemmel viselte. Anyámat és két bátyját hallatlan keményen és szi-
gorúan neve l t e . . . 

Én 1808. április 21.-én elsőszülött voltam, utánam három testvér 
következett, két fiú és még egy l e á n y . . . Aztán á t é l t e m a m e g -
s z á l l á s t , ami alatt atyámmal és anyámmal Kulauban (egy Stade 
mögötti majorban) voltunk. Itt tanított atyám az írás elemeire, olvasni 
már megfelelően tudtam. Amikor ismét Hamburgba jöttünk, atyám Ehler 
iskolájába k ü l d ö t t . . . Ez bizonyosan a legcsúnyább ember volt külső-
leg, — hogy f á j az ilyen bizonyítvány egy tanítványnak — sajnos, belső-
leg is, ahogyan ez későbbi életéből nyilvánvalóvá l e t t . . . Nemsokára a 
kis Beck úrnál zeneórákat kaptam, ki tanítónak igen ajánlható ember 
volt és szakmáját alaposan ismerte és nem ígért többet, mint amennyit 
meg tudott t a r t a n i . . .Ehler . . . iskolájából a Johanneumba küldtek, ahol 
Müller professzornál (akkor még Dr.) az első latin órám volt az I. 
c ivica-ban. . . egyébként már 14 nap múlva áthelyezett az V. latina-ba. 
Otthon derekasan kellett zenélnem, végtelen kedves atyám felügyelete 
mellett, ki engem mindig bátorított és biztatott, sok szép magot szórt) 
belém és így jutottam el a secunda-ba. 

Meglehetősen lusta voltam, ahogyan tanítóim mondták, ámbár ez 
kissé igazságtalan (ez nem hiúság), mert minden éjszaka bámulatos 
szorgalommal egy-két óráig tànultam és semmiféle szokásos szóra* 
kozásban nem vettem részt. De ők ezt mondták. De ha nem sok tehet-
ségem volt, ez nem az én hibám és ezért a tanítónak egyáltalán nem a 
tanulót kell okolnia. 

Itt meg kell még jegyeznem, hogy engem, mig tanítóm volt, egy sem 
értett meg és senki nem ismert; egy professzorom, Calmberg szeretet t 
és (remélem jelenben is írhatom) igen szeret. Mennyire szeretek én 
mindenkit, Te tudod. Istenem ! Atyám az egyetlen ember, aki addig, 
míg itt köztünk volt, úgy ismert meg, amilyen voltam, óh, szép, lágy" 
kedélye volt, mely égett minden szépért, nemesért, j ó é r t . . . 

Én az enyéimmel nagyon boldogan éltem és tel jes szívemből sze-
rettem mind, de nagyon hirtelenharagú voltam velük szemben, amilyen 
én e pillanatig sem tudok lenni senki mással szemben, csak legked-
vesebbjeimmel és hozzátartozóimmal szemben. Éjjel két óráig dolgoz-
tam ós mindenféle légvárakat festettem magamnak s nem ijesztett meg, 
ha negyedévröl-negyedévre egyik rossz bizonyítványt a másik után kap-
tam. Semmit sem sejtettem, 15 éves voltam és 1823. augusztus 14. én 
megtörtént az, ami leglehetetlenebbnek látszott előttem: reggel 6 óra-
kor meghalt atyám, miután hosszú ideig őrizte ágyát; régi betegségé-
ben halt meg. Ah, én Istenem, hogy szerettem, hogy szeretem őt, hogy 
szereti öt mindenki. 16 szemből gördült könny nevére, 4 éves szeretett 
gyermekétől kezdve sírig hü feleségéig. Vilmosra esett utolsó mosoly-
gása, s anélkül altatta el őt az Űr, hogy családjának egyetlen tagja is 
mellette lett volna. 

Kemény csapás, mostani szerencsémnek és mindegyik testvérem sze-
rencséjének alapköve. Uram! mily kikutathatatlanok utaid és ítéleteid, 



magasabbak az ezredik égnél. Dicsérjék őt nap, hold és csillagok és. 
hegyek és magasságok, szeráfok és emberi lelkek, hogy ilyen csoda-
tétemények vannak. Jól van így: kereszt által örömhöz. Ez bizonnyal 
mindenben igaz. Amen!« (Der junge Wichern. Jugendtagebücher Johann. 
Hinrich Wicherns. Hg. von Martin Gerhardt. Agentur des Rauhen 
Hauses. Hamburg, 1925. Továbbiakban: Tagebuch. 13. sk.) 

Wichern »szerencséje alapkövét« abban látta, hogy atyja halála 
után lépett az önálló, munkás élet mezejére. Anyja kis boltott nyitott», 
ö maga J. L.E. Pluns (szül- 1791.) iskolájában vállalt tanítói állást. Ez 
egv Pestalozzi elvei szerint alapított és vezetett iskola volt, egy gyer-
mekotthon, ahol Wiehern 1826. jan. — 1827. okt. 6.-ig tanított. Az isko-
lában való szolgálat pedagógiai tapasztalatait rendkívül elmélyítette 
és felismerte, hogy milyen óriási fontossága van a diákok együttélésé-
nek az internátus házi közösségében. Tanítás és tanulás közben renge-
teget fejlődött és alakult benne a pedagógus, akire a Rauhes Haus vára-
kozott. 1826—27. évi naplójában részletesen ír Pluns iskolájában való 
működéséről, s ú j ra , meg ú j ra felmerül benne a kívánság, hogy lelkész 
lesz. Ugyancsak Pluns iskolájában hallott Adelbert gróf gyermekmen-
tési munkájáról, ki kastélyát elhagyott gyermekek részére mintaiskolává 
rendezte be. Ez az iskola a keresztyén pedagógia számára egészen ú j 
indításokat adott. A franciák megszüntették' ugyan, de a felszabadulás 
után gyermekmenházzá alakult át, mely sok hasonló mintaképévé lett. 
Valószínűleg Wichernben is ennek nyomán merült fel először a gon-
dolat, amely később a Rauhes Haushoz vezetett. Adelbert az intézeti 
tájékoztatás részére időszaki lapot is alapított, s ezt 1825 óta »Ember-
barát« címen adták ki. Lehet, hogy ez meg a Rauhes Haus hivatalos 
lapjának, a »Fliegende Blätter«-nek volt az ősképe. A testvérintézet 
nyomát sem nehéz feltalálni az Adelbert intézete támogatására szer-
vezett baráti körben. Mindenesetre ezekre a következtetésekre már a 
napló bő emlékezései is feljogosítanak. Az pedig, hogy atyja halála 
után három évvel »szerencséje alapkövéről« beçzél, mindenképpen azt 
mutatja, hogy meglelte hivatását és rátalált az útra, mely töretlenül 
vezette élete későbbi periódusában a Rauhes Haushoz, a testvérintézet-
hez és 1848—49-ben a belmisszió megszervezéséhez. 

Őszinte kifejezését semmiképpen nem érthetjük félre, mert ha 
atyja halála életútja önálló és hivatásszerű alakulását jelentette is s 
így »kereszt által örömhöz« jutott is, a »kereszt« mégis kereszt maradt 
mindvégig számára. Ő általában a szellemi emberekkel ellentétben, kik 
anyjuk gyermekei szoktak lenni, nagy északi kortársához, Kirkegaard-
hoz hasonlóan atyja iránt érzett igen meleg és tisztelettel teljes vonzó-
dást. Ez már. eddig is kitűnt idézett naplórészletéből, de bizonyságul 
még egy kedves naplórészt idézek. 1828. március 30.-án a Templomban 
I. Kor. 15;54—57-ről prédikált a pap: »Halál! Hol a te fullánkod? 
Pokol! Hol a te diadalmad?« Az igehirdetéstől indíttatva kimegy a 
temetőbe, járkál a sírok között s végül megáll édesatyja sír ja előtt. 
Este pedig a következőket írja naplójába: »Megfordultam és egy fiatal, 
nyáron meglehetősen árnyékos fa előtt álltam, melyhez hozzá tudtam tá-
maszkodni, ha az állás nehezemre esett. Jó atyám sírját árnyékolta be, 
a megboldogultét, aki szeretett engem, aki szeretett minket és akit vi-
szontlátunk. Ki tudom-e fejezni érzéseimet? Soha! De ez sem f á j d a -



lom nem volt, sem öröm. Mindkettő kelyhéből gazdag érzések árad-
tak lelkembe. Ha nem lett volna világos nappal és nem jár tak volna a 
közelben emberek, térdemre ereszkedtem s ügy imádkoztam volna. 
Imádkoztam, a szívem sírt, ismeretlen gyönyörűség hatott át, olyan 
boldogságban úsztam, melyet csak egy olyan fiú ismer, aki atyja s í r já-
nál hallgat és tisztelettel tud gondolni szent, boldog bará t já ra és aty-
jára. — Jézus Krisztus az élet és a fel támadás! Ámen.« (Tagebuch 
1828. márc. 30. 155. 1.) ' ? • 

Szükségesnek tartottam, hogy legalább i f júsága felőli bővebb tájé-
koztatásul ennyit közöljek naplójából. Rámutatni azonban csak forra-
dalmi élményeire akarok. Ebben a naplójegyzetében csak ennyit említ: 
"átéltem a megszállást«. A napló szerint tehát látszólag ez n forrada-
I m nem hagyott mél\ebb nyomokat lelkében. Ez azonban csak látszat 
Későbbi naplójegyzetei megerősítik azt, hogy az átélés valóban átélés 
volt. Ha valakinek kedve telik olyan sematikus megállapítások olvasásá-
ban, melyekben azért a séma nem í aka r j a el az igazságot, annak ázt 
mondhatjuk: az első forradalom az alap-benyomást jelentette számára 
\ második, az 1830. évi júliusi forradalom theologiája tisztázódásához 
segítette. A forradalom hatására kezdte tisztázni a »gonosz« kérdését 
s ez kikerülhetetlenül vezette theologiája kettős pólusának, a bűn és 
kegyelem sarkpontjainak tiszta meglátására. A harmadik, az 1848-as 
forradalom \iszont a nagy-elméleti és hitbeli tisztázódás után alkalmas 
volt arra, hogy megadja a lökést a csíráiban már előtte meglévő és 
általa indított kezdeményezések után a nagy alkotás véghezvitelére. 

Az 1830. júliusi forradalom theologiai t isztánlátását segítette elő 
más egyéb tapasztalatok mellett. 1830-ban egész Európában ú j ra fel-
lángoltak a forradalmak. Ismét Franciaországból indultak ki. Lajos 
Fülöp orléansi herceg, a nagy forradalom volt tábornoka, egyaránt ked-
\es volt a padlásszobákban növekedő forradalmi i f júságnak és a pol-
í_.»ri gondolat álmodóinak is, hiszen egyik tovább akarta fejleszteni a 
forradalom vívmányait, a másik megőrizni igyekezett a »jezsuita ve-
szély -tol és a feudalizmus visszatérésétől. Mikor X. Károly király 
ívndeleteit mindkét csoport alkotmányszegésnek minősítette, júliusban 
kitört a forradalom (innét a név) és szabályszerűen úgy zajlott le a 
barrikádokon, ahogyan azt a padlásszobákban kitervezték. Lajos Fülöp 
pedig belovagolt a királyságba. Ellenségei ezért barrikádok királyának 
nevezték, hívei pedig polgárkirálynak. Az alkotmánylevélbe ú j mon-
(l.itot szúrtak. Elődje még csak »Isten kegyelméből«, ő pedig már »a 
nép akaratából« is uralkodott .Nem Franciaország, hanem a francia 
nép királyának nevezte magát. 

l.urópában már ekkor olyan puskaporos volt a levegő, hogy szinte 
természetesnek látszott : ha Franciaországban meggyújtották, egész 
Európában robbant. Igv robbant ki Németországban is. A forradalom 
nem volt egyöntetű. Egyes helyeken inkább politikai síkon folyt a küz-
delem, a sok más mellett a köztársaság követelése volt a föprobléma, 
más helyeken a hangsúly a szociális reformokra tolódott át. De mint a 
francia példa is mutatja, ahol a katholicizmust államvallás rangjáról 
•a nép többségének vallása« rangjára degradálták, a forradalom az 

egyházak ellen is irányult. Wichern ekkor már látó szemekkel figyelt. 
Mindig Isten iránti hálával gondolt arra. hogy a forradalom mélyére 



pillanthatott, mert éppen ettől indíttatva napról-napra jobban érezte, 
hogy »a történelem talányának« egyetlen megoldása »a Krisztus ke-
resztje«. 1830-ban, Hamburgba érkeztekor tört ki a forradalom, mely 
sötét elemek rendezetlen felkelése volt. Névtelen pénzadományokkal és 
égetett szesszel élesztgették. Talán azért is volt olyan különös hatással 
rá, mert nem egy elfogadható jelszavakkal induló, hanem egy, a forra-
dalom mélységeit feltáró megmozdulás volt. Az adócsökkentés mellett 
a kiadott jelszavak a zsidók és misztikusok ellen buzdítottak harcrai. 
Mindenesetre ez is meggyőz minket arról, hogy ezek a forradalmak 
Európában nem voltak olyan egységesek, mint ahogy azt utólag sokan 
bizonyítani akarják. Hiszen megtörtént, hogy a magyar forradalom sza-
badságharccá vált s a nép legjobbjai az egyházzal vállvetve küzdöttek 
a szabadságért, ugyanakkor Európa sok részén megtartotta kimon-
dottan egyházellenes jellegét, mint pl. Németországban is. A hamburgi 
forradalmat inkább lázongásnak nevezhetnők. A rend ugyan hamar helyre-
állt, de utána óriási elkeseredés maradt. A hazájukért égő szivekefe 
pedig a segítés vágya hatotta át. Egy hamburgi szenátor ezért vetette 
fel egy »menház« tervéit s a terv Wichernben megfogant. Ebből a terv-
ből indult ki az a kicsiny gyermekmenház, melynek céljaira Kari Siewe-
king a Hamburg melletti Hornban egy zsellérházat adományozott, s 
melybe először csak három gyermekkel és édesanyjával együtt költö-
zött be Wichern, de már életében »fiúk városává« fejlődött ez a ki-
csiny kezdet. A házat előző tulajdonosáról »Ruges Haus«-nak, hoch-
deutsch kiejtéssel Rauhes Haus-nak nevezték. Ez már egy hatalmas 
alkotás kezdete volt, de a nagyobb dolog, amit a forradalom Wichern-
ből kiváltott, mégsem ez volt, hanem az, hogy eljutott »a gonosz« kér-
déséhez. Ha a Rauhes Haus szempontjából nézzük a dolgot, akkor is 
csak azt mondhatjuk, hogy ennek a kérdésnek megoldása adott néki 
hozzáillő pedagógust. De egész theologiája és működése szempontjá-
ból is felmérhetetlen az eredmény, amit ennek a kérdésnek felvetődése 
és megoldása jelentett Wichernnek. Ügy érezte, hogy megtalálta »a vi-
lágtörténelem fő problémáját«. De éppen itt nélkülözte híres tanító-
mesterének, Schleiermachernek theologiájából a döntő tényeket. Akkor 
került kezébe a Rudolf Ewald Stier »Kiengeszteléstan«-a. Stier 1800— 
1862-ig orthodox bibliai theologus, akkor a Merseburg melletti Frank-
lebenben volt pap, végül pedig Eislebenben superintendens. Ismert té 
tették polyglott bibliája és Luther-textus-javító munkálatai. Kiengesz-
.teléstanát baseli missziós-lelkész korában írta .Ezzel a könyvvel való 
döntő találkozását Wichern akkor ír ja meg, mikor először prédikált 
Spandauban és a diák a tanulás mezejéről átlépett a gyakorlati szol-
gálat mezejére. »1831. április 2. Az utolsó hónapok mindennél fonto-
sabbak számomra, mivel theologiai meggyőződésemben öntudatra, sa já t 
öntudatomban világosságra jutottam. Ezt a fejlődési állomást és szel-
lemi életem fordulópontját gyógyító emlékezésként elevenen tartandó a 
következőket jegyezem meg: annak oka, hogy a »gonosz« kérdése ben-
nem újból felmerült, Schleiermachernek 1830. nyarán tartot t dogma-
tikai előadásai voltak. Mindjárt kezdetben, hogy ennek a nagyrabe-
csült embernek a bűnről szóló tanítását sa já t magától előadni hallot-
tam, ez a tanítás kétségesnek látszott előttem; de hiányzott belőlem 
ebben a felfogásban a tisztánlátás. Azon nyomban barátommal szem-



ben el kelleti ismernem, hogy a tanításban a fekete szín felcserélődött 
a szürkéve l . . . Hegel tanítása s rokon szisztémája akkor még ismeret-
len volt előttem. Hamburgban való tartózkodásom 1830. Mihály nap -
ján a kiengesztelésről szóló tanítás átütő jelentőségére tett figyel-
messé. Szülővárosom theologusai közötti feszültség vezetett erre. Ham-
burgban olvastam Stier értekezését a k iengeszte lésről . . . Az egyház-
történeti tanulmányok ú j világosságot nyertek számomra, mintha eddig 
soha nem értettem volna megg őket s mintha most először hallottajm 
volna igazán s fogalmaztam volna meg a kérdést igazi értelmében, 
(most 31 telén) : honnan jön a gonosz, mely az egész történelmen, 
átvonul? De nem csupán azt kérdeztem meg most, hogy honnan jön, 
hanem, hogy hová jut? Krisztusnak, a kiengesztelőnek kellett magára 
vennie. . . Az Úrnak a szenvedése a bűn következménye volt számomra, 
de mindig abban az értelemben, ahogyan bűnre való emlékezést okoz^ 
Ezzel, úgv éreztem, megoldottam a problémát s a megbékélést s a 
megváltást és a bűnnek eltörlését a Krisztussal való közösségben és 
közösség által találtam meg és a hitet Krisztussal való közösségként 
keres tem. . .« (Tagebuch 231. sk. 1.) 

Wiehern számára tehát ez a második forradalom felveti a gonosz 
problémáját. Felveti, de nem oldja meg, mert a forradalom csak fel-
vetheti, de a Szentírás oldja meg a problémákat. Schleiermacher elő; 
adásai »újból« felvetik a kérdést és akkor már érzi, hogy Schleier-
macher "bünfogalma nem fekete, hanem csak szürke. Már tapasztalatai 
alapján érezte, hogy a bűn sokkal sötétebb hatalom és ellenségesebb 
erő, hogysem még a legcsillogóbb hegeli logikával s még egy antithe-
sisbe állítással is az ember hatalma alá tudná gyűrni és élete szolgá-
latába tudná állítani. Csak Isten tudta megtenni, hogyha kereszten a bűnt 
is megváltó terve szolgálatába állította. 

így és ekkor értet te meg először Wichern egész e\isteneiálisan 
és teljes mélységében a bűn fogalmát. És ekkor nyert teljes jelentő-
séget nála a másik pólus is : a kegyelem. Mert »a bűnről szóló tan é s 
a megváltásról szóló tan van egymással felbonthatatlan kölcsönös vi-
szonyban. Minden hiba, melyet a bűnről való fogalmunk megalkotásában 
elkövetünk, alkalmas arra, hogv elhomályosítsa Krisztus megváltói ér-
demét és viszont, ha Krisztus megváltói személyét és művét nem ismer-
jük el annak, aminek az evangélium mondja, akkor ez megakadályozza 
a bűn valószerű, halálosan komoly megítélését.« (Pröhle: A hit világa 
187. 1.) Wiehern nemcsak a bűn teljes mélységének megismeréséig ju-
tott el, melyből azután következett a kegyelem csodálatos fényének fel -
világolása, hanem vallotta azt is, hogy minden emberi nyomorúság ere-
dendő forrása a bűn és hitte, hogy egyedül Jézus Krisztus az, aki meg-
szabadíthat egyéni, családi, egyházi és nemzeti életünk bűneitől. Ezt 
a hitét nem rej te t te véka alá és nem elégedett meg szóban és írásban 
való puszta hirdetésével, hanem megmentő cselekedetté váltotta át. így 
vált a bűnbocsánat pedagógusává és a belmisszió atvjává. 

1848 cló:mcnyei\e\ kell tisztában lennünk elsősorban, hogy meg-
ismerjük a szálakat, melyek a wittembergi egyházi napokhoz vezettek. 
Mielőtt kitört a harmadik forradalom, Wichern már jóelőre szcmügvre 
vette, hogyan kellene a sokféle területen folyó német szeretetmunkát 
a német népegyházon belül szervezetileg összefogni. A harmadik for -



radalom idején azután egészen váratlanul és más formában, mint aho-
gyan elképzelte, lehetőség nyílott tervei megvalósítására. Wiehernnek 
ekkor már jól átgondolt tervei voltak. Hogyan alakultak ezek a tervek, 
kísérjük nyomon. A »belmisszió« kifejezést már 1836-ban használta. 
Maga a kifejezés elég sok formai és tartalmi változáson ment át. Gyö-
kerei a Rautenberg által bevezetett németországi vasárnapi iskolai 
mozgalomban keresendők. Az itt működő munkatársak a nép körében 
végzett szolgálatukat »misszió«-nak nevezték. Nyomtatva e munka meg-
jelölésére a szót Rautenberg 1830. évi jelentésében használja először. 
Wiehern nem sokkal később a z x elképzelése szerint összefogott ilyen 
irányú munkát »nyilvános misszió«-nak nevezte. Valójában e szót jelszó-
nak képzelte, mely az egész keresztyén élet és munka célját jelölte volna. 
Később kényszerűségből tért át a belmisszió kifejezésre, bár félt attól, 
hogy ezt elhatárolásként, egy belső körre való visszavonulásként 
fogják értelmezni, holott ő minden ilyen szeparatista látszattól meg 
akarta őrizni ezt a munkát. Irodalmilag 1843-ban használja e kifeje-
zést először egy müvében, melynek címe: »Tudósítás a segítő intézet-
ről, mely szeminái'iumként a német protestánsok közti belmisszió cél-
já ra a Rauhes Haus-ban, a Hamburg melletti Hornban működik.« Kö-
rülbelül ugyanebben az időben használja Lücke professzor is a szót, 
mégpedig abban az értelemben, melytől Wichern félt. A munka címe : 
»A kétféle, bel- és külmisszió az evangélikus egyházban, annak hasonló 
szükségessége és szükséges összekapcsolása.« Mégis bekövetkezett az, 
amitől Wichern óvakodott : a belmisszió fogalma megszűkült. Ö még 
írott munkájában kiemelve hangsúlyozza, hogy a belmissziónak hatalmas 
fronttá kell válnia a világnézeti csata vezetésére. Munkája célja és ered-
ménye pedig az élő Krisztus-hit ismét igazi hatalommá való növelése a 
nyilvános életben az evangélium hirdetése által. Lücke már a kül-
misszióval állítja ellentétpárba és ezzel szinte természetszerűen szűkült 
és koi'látozódott az értelme. Azóta is sokakban megvan a hajlandóság, 
hogv ebben az értelemben használják, nem pedig a Wichern-féle eredeti 
értelmezésben. 

Mind ,több és több lett az irodalmi megnyilvánulás, mely a ta la j t 
a megvalósuláshoz előkészítette. Wiehernnek 1844-ben jelent meg ismét 
egy müve: »A protestáns egyház szükségállapota és a belmisszió« címen. 
Ebben az akkori egyházi praxist veszi kritika alá : »a fődolog — mosta-
nában — csak azokat szolgálni, akik a hivatalt felkeresik és megkíván-
ják, csak azoknak prédikálni, akik a templomokba jönnek, ez majdnem 
általánossá lett és a következmény szemünk előtt áll : ezrek ige, 
világosság és élet nélkül maradnak. Jézus Krisztusunk ezt a mon-
datot megfordította: szeretetét éppen abban nyilvánította, hogy az elve-
szetteket keresi, míg meg nem találja. Efezel az elvvel az egyház nem 
állhat meg, hanem mindig mélyebbre fog süllyedni és végülis tönkre-
megy.« 

Egy időben úgy látszott, hogy terveit sikerül megvalósítania. 
IV. Frigyes Vilmos számára egy szakvéleményt kellett benyújtania a 
»Hattyúrendről«. Ezt a rendet négyszáz évvel előbb II. Frigyes választó-
fejedelem hívta létre. A király most újból életre akarta hívni. Elkép-
zelése szerint ez egy szabad nemes társaság lett volna. Maga a királyi 
elképzelés homályos és romantikus volt, d|e Wichern, jól fogta meg a 



dolgot, mint aki tudja, hogy mit akar. Azzal a jelmondattal, hogy a 
tervet »napjaink német nyelvére« kell lefordítani, indítványozta a király-
nak, hogy az egész porosz monarchiába, sőt annak határain túl is, egybe 
kell foglalni a már mindenütt fennálló »keresztyén szeretetmunka-
szervezetet." Ezt Wichern közvetlenül a király oltalma alá akarta he-
lvezni, sőt a minisztériumok megkerülésével organikus egésszé egyesí-
teni, de mégis úgy, hogy szabad fejlődésükre biztosíték adassék. Midőn 
Wiehern gondolatait papírra vetette, a király környéízetében senki nem 
hitt a terv megvalósulásában s később maga Wichern is belátta végre-
hajthatat lanságát . Szakvéleményének gondolati magvát mégis megtar-
totta es az 1847 .évi Fliegende ßlät terben çgy programszerű cikkben 
ismét követelte a szervezet felállítását. Tisztán láttá, hogy hazája ei-
esettségének egv etlen gyógyszere a komoly belmissziói munka, vagyis 
annak a feladatnak elvégzése, hogy az egész népet át kell hatni az evan-
gélium életerejével. A népi megújulás út ja tehát az evangélium hir-
detése és ennek az evangéliumnak szóban, írásban, megmentő cseleke-
detben, minden alkalmas és alkalmatlan helyen és időben való hirde-
tése a belmisszió feladata. Azonban egyelőre a Fliegende Blätter fel-
hívása is pusztában elkiáltott szóként tünt. 

1848 kezdetén jelentések érkeztek Wiehernhez a felsősziléziai éh-
ségtiíuszról .A jelentések arról is beszámoltak, hogy szinte senki nem 
megy a nyomorultak segítségére. Wichern azonnal elindult a testvér-
intézet tizenegy munkásával a helyszínre. Közben átélte azokat a hatá-
sokat is, melyeket a februári forradalom a porosz fővárosra gyakorolt. 
\ ezető körökben csak csüggedést és tanácstalanságot talált . Sehol egy 
épkézláb gondolat, egy megvalósítható mentőterv. A király, midőn meg-
hallotta Wichern működését, március 18-ára kihallgatásra magához 
rendelte. Wichern útközben hazafelé akkor érkezett a kihallgatásra, ami-
kor a márciusi forradalom már teljes erővel folyt. A király és a 
kormány, mint minden idők királyai és kormányai, a mozgolódások hát-
terében ellenzékieskedést látott s ezt megoldhatónak vélték azzal, ha 
megígérik, hogy az egyesített Landtag-okat ezentúl rendszeresen össze 
fogják hívni .Csakhogy a forradalom nem pusztán formai ellenzékies-
kedés volt s így nem is lehetett formális ígérettel megszüntetni. A napi-
renden levő tüntetések és forrongások hatására a király éppen március 
18.-án adta ki pátensét, mellyel a közvéleményt meg akarta nyugtatni s 
ebben megígérte az alkotmány bevezetését és német Bund alakítását. 
A pátens kedvező fogadtatásra talált, de mikor a tömeg észrevette, hogy 
a katonaság mégsem fonul vissza a laktanyákba, kirobbant az össze-
ütközés. Március 18.-án délután, négyórai elkeseredett harc után a 
városparancsnok megtisztítja a város belső részeit a forradalomtól, de 
a küzdelem végső kimenetele mégis az lett, Jiogy a kirUy kénytelen 
voll levett kalappal, lehajtott fővel tisztelegni, mikor a forradalom el-
esettjeinek temetési menete a palota előtt elvonult. Fejében azonban 
még mindig nem született egyetlen reformgondolat sem, csupán azt 
mérlegelte, hogy milyen újabb pátenst adhatna ki a tömeg megnyug-
tatásara. Wichernt a király méltatlan magatartása teljesen megrendí-
tette. Megkísérelte, hogy szembeszálljon a csüggedéssel. Érezte, hogy 
ebben az összekúszálódott harcban csak egyetlen dolog segíthetne: 
Őszinte és kölcsönös bűnbánat. Kedves jelszavát sokszor hangoztatta: 



»Bűnbánat nélkül nincs megújulás! Bűnbánat nélkül nincs napkelte!« 
De a bűnbánat ellenkezője a csüggedésnek : mindig bátorságot jelent. 
Ha a keresztyénség meghallja a bűnbánatra való felhívást, minden fo r^ 
radalom áldássá lehet számára, hirdette Wichern. De azoknak, akik 
ezt az igazságot megismerték, nem szabad »hivalkodva« és tétlenül a 
piacon várakozni, hanem meg kell indulniok a »tevékeny szeretet« útján. 
És az 1848-as forradalom erre az útra lökte rá az egyházat. 

II. A W I T T E N B E R G I EGYHÁZI NAPOK. 
A márciusi forradalmak a német evangélikus népegyházat is f e -

nyegették. A forradalom eszméinek hatására széltében kezdték követelni 
az egyház és állam erőszakos szétválasztását. Az örvény nagysága min-
denki előtt nyilvánvalóvá lett. A vadvizek lefolyása után azonnal intéz-
kedni kezdtek. Az első indítóok áz volt, hogy gyors védekező rendsza-
bályokat készítsenek elő, mert nem akarták, hogy a dolgok egy lehet-
séges irányban való fejlődése váratlanul ér je és készületlenül találja 
az egyházat. Másrészt a német egység feltámadt gondolata, mely akkor 
minden embert lelkesített, az egyházpolitikában is éreztette hatását. 
A népi egység gondolata felvetette az egyházi egység gondolatát is s 
a német__népegyházak egyesülésének kívánsága ú j életre támadt. Hogy 
mekkora hatóerő volt ez a népi egység-kívánságí, s ez az egyházat is 
mennyire áthatotta, mutatja még a Központi választmány alapszabályai-
nak 3. §-a is. Ebben a feladatok közül különösen kiemelték a diaspora-
népesség és a kivándoroltak gondozását. Ebben a helyzetben valósította 
meg tervét Moritz August von Bethmann-Hollweg, a bonni egyetem 
gondnoka, titkos főkormánytanácsos és Philipp Wachernagel professzor. 
Ők már néhány éve az egyházi egység gondolatának legfőbb hordozói 
voltak. Most elérkezettnek látták az időt terveik megvalósítására. 1848 
nyarán Wittenbergben egyházi napot rendeztek, melynek célját már a 
gyűlés elnevezése is mutat ja : »Wittenbergi gyűlés egy német evangé-
likus egyházi szövetség megalakítására.« Maga a terv nem úniós, ha-
nem konföderációs volt, tehát praktikus síkon történő egyesülés. Wichern, 
az egyszerű hamburgi kandidátus is megkapta a felhívást, hogy az egy-
házi napok nyilvános meghívóját ír ja alá, hiszen akkor már az észak-
német theologus körök előtt egyáltalán nem volt ismeretlen valaki. Ő 
azzal a feltétellel írta alá a meghívót, hogy a gyűlés programjába ve-
gyék fel a belmisszió kérdésének tárgyalását. Először mégis csak a 
végleges napirendet előkészítő megbeszélésen, szeptember 20.-án este 
sikerült kieszközölnie, hogy a belmissziót utolsó megbeszélési pontként 
felvegyék A gyűlést az a veszély fenyegette már induláskor, hogy bele-
feledkeznek a végnélküli egyházjogi megbeszélésekbe. Világiak különö-
sen hajlamosak arra, hogy az egyház bajának egyetlen megoldásaként 
az alkotmányjogi reformokat tekintsék. Különösen érdekes így utólag 
figyelemmel kísérni Wichern szerepét és összehasonlítani még az akkori 
legnagyobbakkal is, hogy mennyire más úton keresték a megoldást áz 
egyház sanyarú, elvetett helyzetében, keresztyénellenes áramlatok között 
és általában a hit és erkölcsi élet elernyedettségében. "Mennyire másként 
tárgyaltak, mennyiré más módon rajzolódott ki előttük n tömörülés és 
szövetkezés, melyben a gyógyító erőt látták. Ma már kétségtelenül meg-
állapítható, hogy ha az út nem volt is egészen helytelen, melyen indul-



tak, de nem vezetett a megoldás felé ,sem .Másodrendű út volt. A po-
litikai út ellen ú j és másféle politikai út, ha egyházpolitikai is. A látó 
ember közöttük Wichern volt. Ő a sa já t meglátott ú t já t így foglalja 
össze előadásaiban: »Charismákat kell éb resz t en i . . . Ezt pedig csupán 
egy egyházi alkotmány nem teremtheti meg, hanem szükségesek ehhez 
egyéb erők a családban, az iskolában és egyházban. Elsősorban nem 
holmi tapasztalatok beállításáról van szó, hanem a személyes hitélet 
felébresztéséről. Ahol ez elevenné vált, ott minden egyéb megtalál ja 
a maga helyét. Isten igéjében és rendeléseiben (Ordnung) annyira 
gazdag egyházunknak egy hiánya van: ezek alkalmazása, vagyis a kö-
zösségek szűkebb módon való ápolása és gondozása. Miután ez nemi 
történik meg, a gyülekezetben sok az elégedetlenség és az egyháziakban 
való e lég te lenség . . . Egy a célhoz vezető ú t : a hivatalnak az eleven 
egyháztagok elébe kell j ö n n i e . . . Ezekben az elemekben az egyháa 
sajátságos ereje és egészsége rejlik s ezeknek hivatása a tanítás és 
igehirdetés, valamint a szeretet életének és munkájának ápolása. Ez-
lenne a hivatal hivatása, ha olyan lenne, amilyennek lennie kell.« (Vor-
träge 246. o.) 

Wichernt meglátása nem hagyta nyugodni. Kitartó ragaszkodással 
igyekezett felvétetni a »belmissziót« a tárgyalási pontok közé .Lehetet-
len nem gondolni a Denkschrift bevezető soraira, mely arról tanúsko-
dik, hogy helyes meglátásának tel jes tudatában volt : »a Krisztus meg-
jelenésének a tényén alapuló és az ú j krisztusi világrendben áthatóan 
ismétlődő törvény az, mely a Megváltó életén alapul és világosságában 
a világról való lemondás menetét követi — az élet a halálból, a fel-
támadás az enyészetből. — A régi vége az ú j legpompásabb kezdete, 
mini ahogyan a tavasz a kemény té l után a termékeny nyár hírnöke s 
vele vad viharokból emelkedünk ki. Ez a csírázás és az ú j életnek ezi 
a halk hirdetése a halódó régi közepette sokak szeme előtt folyik le, 
egyeseket azonban az üzlet és hajózás munkáinak bonyodalmai akadá-
lyoznak abban, hogy az olyan jelentéktelenül e lrej te t t dolgokra figyelje-
nek, mások \iszont azt a szemléletet, mely egyedül veheti észre a csí-
rázó jövendőt, oly kevéssé gyakorolják. Az evangéliumi keresztyénség 
sok hel\én származnak ebből a gondolkodásból és az abból eredő re-
ménységekből s imádságokból mély fájdalmak és égő sebek, melyek az 
elmúlt évben a hazát s az egyházat súj tot ták. Amikor a vad orkán és 
vulkanikus remegés Európát kezdte rázni és Németországot is a forra-
dalom tengerébe sodorta s ragály, lázadás és háború hirdette Isten 
ítéletét, a várakozók Isten országában új, jobb korszak szülőfájásait 
látták. Amikor a mély erkölcsi züllés, a végnélküli elidegenedés és a 
kiterjedt evangéliumtól való távolság az ijesztés számos alakjábaní 
nyilvánvalóvá lett és mégiscsak kevesen ismerték fel a tulajdonképpeni 
ellenséget, mely már oly régen aláaknázta a szilárd talaj t , a keresztyén-
ség mélyen alapozott ölén már régen nőtt egy hatalom, mely az előre-
törő betegségei csírájában felismerte és bal táját is gyökerére tette. Ezek 
a gyökerek a nyilvános és privát, egyházi és áHami, társadalmi és 
tá rsas élet minden területén, minden osztályban és nemzetben elágaz-
tak. De ezeknek csavarodásait a gyógyulást nyújtó kezek már minde-
nütt nyomon köve t t ék . . . Ennek az elrejtett , lassanként felnövő keresz-
tyén megmentő igyekezetnek összessége számunkra a belmisszió. Ami-



kor 1848 emlékezetes tavaszával a világtörténelem fordulópontja elkö-
vetkezett, melynek következményei emberi értelem számára még sokáig 
fölmérhetetlenek maradnak, úgy látszott, hogy itt a pillanat, mintha a 
már fennállott ilyen irányú csendes békemunka is a romok alá temető-
dött volna. Csak kevesen gondoltak ezekre a munkákra szeretettel és 
némelyek elfordultak a »jelentéktelenné lett« ilyen »kicsinyes dolgok-
tól«: »nagvobbakat« kell megvalósítani, gondolták ők.« (Denkschrift 
1—2. lk.) 

»Isten a belmisszió ezen munkája számára a jövőben nagyobb hi-
vatást tartogatott.« (I. m .3. o.) 

Ez a helyes útról való meggyőződése késztette Wichernt arra, hogy 
lankadatlanul igyekezzék a belmissziót a tárgyalások központi gondo-
latává tenni. Hogy eltérítse a gyűlést a jogi vágányokra való tévedés-
től, már első nap bevetette a vitatkozásba a népegyház gondolatát és 
indítványozta, hogy a további tárgyalásokon a »praktikus kérdést« tol-
ják előtérbe. Kívánsága azonban nem teljesült. A következő napon, 
szeptember 22.-én az egyházszövetség egyes kérdéseiről folyt a vita 
szenvedélyesen és vég nélkül. Ekkor teljesen váratlanul, egv hirtelen 
bekövetkezett napirendi változás után először jutott komolyan szóhoz 
Wichern. Teljesen rögtönözve tar tot ta Luther sírja fölött csaknem az 
egész német népegyház 500 képviselője előtt csordultig teli szívvel bel-
missziói beszédét. Ezzel a keresztyén szeretetmunka történetének ú j 
korszakát vezette be. Későbbi emlékezésében ezt nevezi »élete legna-
gyobb, Isten-áldotta órájának«. Óriási jelentőségű lehetett számára ez 
az alkalom. Abban a templomban beszélt, melynek a j t a já ra hajdan a 
95 tételt szegezték. Érzése most is az volt: »az egyház életében a mai 
nappal ú j jövő virrad.« Néhány lépésre Luther sírjától, azon a szó-
széken állt, melyen Luther és Melanchthon hirdették az igét, hogy hal-
lásából támadjon a reformáció hite. És ha igaza van a nagy irodalmár 
Willamovitz-Moellendorfnak és benne van a régi korok alkotásában az 
utókor »beléjük ivódott lelkesedése«, Isten Szentlelke bizonyára ezt is 
felhasználta, hogy Wichern beszédébe lelket öntsön. Mutat ja ezt az is, 
hogy a jegyzőkönyvvezető nem volt képes a nagv hévvel és lelkesedés-
sel tartott előadást eredeti formájában lerögzíteni «s Wichernt utólag 
kérték beszéde leírására. v 

Szavaiban a lélektől ihletve és sok évi tapasztalata alapján vá-
zolta az egyház szánalmas helyzetét, elesett voltát és rámutatott arra, 
hogy mit jelent az egyház számára az ugyanazoh évben Marx által ki-
adott Kommunista kiáltvány s milyen feladatok elé állítja ez az egy-
házat. , 

Átfogó ábrázolást adott a keresztyénség közepén kezdődött és kép-
ződött hitetlen tömegekről és a megdöbbentő méreteket öltő, folyton 

. erősbödő szekularizációról. Ábrázolásait emlékezetből idézett számok és 
adatok óriási tömegével érzékeltette. »Arra is rámutatott Wichern, aki 
állandóan nyomon követte a filozófiai, politikai és szociális mozgalma-
kat, hogy a proletáriátusban csak az érlelődött tetté, amit a képzettek 
Istentől elidegenedett filozófiája legtöbb bölcseségként adott ki.« (Erich 
Schick: Wichern, ein Herold des Helfens. Vlg. II. Majer , Basel 1947. 
(100. 1.) i 

Hivatkozott Spener és Francke műveire, de kívánta, hogy a segítő 



szeretetnek azokat az erőit, melyeket eddig csak az; i f júság és szegé-
nyek részére mozgósítottak, ki kell terjeszteni a legszélesebb körben 
az egész népre. 

A belmisszió feladatát a legszélesebben jelölte meg : »ha a nép 
nem akar az egyházhoz jönni, az egyháznak kell a néphez mennie.« Az 
e\angéliumot ismét a »háztetőkről« kell hirdetni és ha a tömegek más-
ként el nem érhetők, a piacokon és az utcákon kell nekik nyújtani. És-
pedig olj módon, hogy mindazok számára, akiknek már elöregedett és 
értéktelenné \ál t az evangélium, ú j ra életjavukká lehessen. 

A belmisszió fogalmának ebben a látszólag tág és rövid meghatá-
rozásában valójában egy hatalmas kérdés megoldása rejlik. Thimme 
helyesen látja, amikor a meghatározást két kérdésre bont ja : az ú j egy-
házi helyek (Kirchenorte) és az ú j igehirdetési alkalmak (Predigtorte) 
kérdésére. _ _ 

»Hol találhatók tehát ú j egyházi helyek? 
Az egyházi hely olyan hely, ahol egy Krisztushoz tartozó, vagy tar-

tozni akaró gyülekezet összegyülekezik .Tehetünk-e mást, minthogy tö-
rekszünk arra, hogy ezek a helyek a célnak külsőleg és belsőleg meg-
felelően alakuljanak és egyházi épületeink a legnemesebb művészetek 
összességét egyesítsék magukban? Mégsem az épületek, hanem Isten 
igéje és a köréje gyűlt gyülekezet az első és fődolog s ez épületek 
nélkül is alakul és fennmarad. Az egyszerű kérdés az: Csak egyházi 
épületekben lehet-e prédikálni? Vagy nem lehet-e prédikálni olyan he-
lyen is, ahol egyébként egyáltalán nem prédikálnának? Az igazi gyü-
lekezet éppen ilyen helyeken ünnepelte valamikor győzedelmeit ! Ebben 
a vonatkozásban kivételes körülmények között a szükség idejét éljük:-* 
cs miért nem léphetnének fel a hely tekintetében is ilyen kivételek, ha 
ez a gyülekezet építését szolgálja? Sőt, magának Jézus Krisztusnak és 
apostolainak köszönjük, kik bár elsősorban a zsinagógákban, de éppen 
olyan gyakran, sőt még gyakrabban másutt prédikáltak; sőt Pál 
r.t'ezusban a tirannus hallgatótermét választotta, sőt még a színházba 
is elment volna, hogv ott a görög népnek Isten igéjéről be-
széljen, ha tanítványok és asiarchák, életét féltve, meg nem akadályozzák. 
Vagy nem prédikáltak-e a keresztyén egyház első három évszázadában, 
a középkorban, amikor az egyház a szószéket még a hosszhajón kívül 
építette, sokszor a szabadban és gyakran a mezőkön és erdőkben? 
Gondoljunk a reformációra, a franciaországi protestánsok pusztai egy-
házára . . . Tudjuk, hogy sokan megbotránkoztak részbén ezen és kér-
dezték*: A ajjon ezek a helyek is szentek ?De nem a szétesésnek egy: 
jele-e az, hogy egyáltalán felmerülhetnek ilyen kérdések és hogy a 
hit fegyvereit a babonák lomtárából merészeli előszedni, mintha a hely 
szentelné meg az igét és nem! az ige a hlelyet?« (L. Thimme: Kirche, 
Sekte und Gemeinschaftsbew egung vom Standpunkt einer Christlichen 
Soziologie aus. Fr. Bahn in Schwerin i. Mecklb. 1925, 173. sk. lk.) 

1 belmisszió jelentőségéi éppen ilyen világosan ismerte fel Wichern, 
amit következő szavai bizonyítanak : » . . . egv hatalmas közös munká-
ról, egv ú j reformációról van szó. Az első reformáció a hit jegyében 
folyt le, ennek a szeretet jegyében kell folynia.« 

Mi etinek az új reformációnak az útja? 



»Elsősorban az igehirdetőknek kell összegyűlniük és bűnbánatot 
tartaniok a mulasztásokért s ezáltal az egész gyülekezetet bűnbánatra 
indítaniuk. Alázzuk meg magunkat Isten előtt. íme itt van a tartozás, 
mely nemcsak egyeseké, hanem mindannyiunké, nemcsak ezé a nemze-
déké, hanem olyan öröklött adósság, melyet most kell lerónunk a jövő 
érdekében. Bűnbánat által jutunk ú j hitre és indulunk ebből fakadó 
ú j munkára: népünknek Kr&ztus hatalma és dicsősége által való 
megmentésére !« 

Kicsoda végezheti el ezt a munkát? 
Wichern az egyházra mutat rá. Nem voltak benne separat ista tö-

rekvések és mindvégig hűségesen megmaradt egyházában. Érezte, hogy 
a sivatagból nem úgy lesz oázis, ha a megmaradt fák is kivonulnak 
belőle, hanem úgy, hogy szórják a magot és kötik a futóhomokot. És 
a belmisszió ilyen maghintés és homokkötés a belső sivatagban. Min-
denesetre tanulságos megfigyelni, hogy igazi és maradandó ébredés 
csaknem mindig ott támadt, ahol az ébresztők és a mozdítok hajlandók 
voltak a kovász szerepét vállalni és nemcsak egy »körön belül« vilá-
gítottak. Nem takarták le vékával a fényt, hogy a véka alá csak külön 
meghívóval jussannak be az emberek, nevezték legyen ezt a meghívót 
megtérésnek, hívőségnek, vagy megvilágítottságnak. Wichern amikor a 
belmisszió ügyéért harcolt, nem egyháza ellen harcolt, mely nem értet te 
meg őt, hanem egyházáért. Reá is bátran alkalmazhatjuk Barth találó 
és szellemes mondását; »Protestantismus protestiert nicht -gegen, son-
dern für die Kirche.« _ 

Wichern a belmissziót nem kevesek kiváltságává, hanem az egész 
egyház szívügyévé akarta tenni: »Tegye hát magáévá az egész egyház 
ezt a munkát, mert csak ezáltal lesz valóban ismertető jele és közkincse 
evangélikus egyházunknak az egyetemes papság nagy elve, melyet eddig 
inkább jognak tekintettünk és nem gyakoroltuk a vele járó kötelessé-
geket. Egész belső helyzetünknek szüksége van egy reformációra, vagy 
sokkal inkább regenerációra, a hit és szeretet ú j és megújult cseleke-
detei és kinyilatkoztatásai által s ezen az újjászületései.' munkálkodni 
az egyház hivatása.« 

A belmisszióinak a politikához való viszonyát is meghatározza: »A 
belmissziónak most éppenséggel a (politikával van dolga és ha nem ebben 
az értelemben dolgozik, akkor az egyház az állammal együtt lehanyat-
lik. Bár nem az a feladata, hogy államformák között ítéljen, és po-
litikai pártok között, mint ilyenek között döntsön, hanem az, hogy az 
állampolgárok krisztusi lélekkel legyenek eltelve és hogy melyik 
államformát választják, az mától fogva legkomolyabb gondjukká váljék.« 

A szociális kérdéshez való viszonyra a következőkben mutat rá : 
»Az állam önmagában nem képes a probléma egész megoldását ki-
vitelezni, bár most indirekt úton a megoldást annál inkább kiépítette 
a szabad társulás nagy jogának engedélyezésével (Egyesülési szabad-
ság). Ha ezen a ponton az egyház hatalmas népszerű hivatása tudatára 
ébred és azt a jogát teljes mértékben használja is, hogy ezt keresztyén 
szellemmel töltse meg és a belmisszió irányában, tehát a nép áldásául 
kifejlessze, akkor az egész közösségi élet megmentőjeként fogják áldani. 
Annak kezdete és csírája, amit az egyháznak újabban magában ki kell 



alakítania, a bclmissziónak sok, mostanáig izolált törekvésében rejlik, 
nevezetesen a számos keresztyén egyesületben.« 

A hangsúly ebben a részben azon a mondaton van : »keresztyén 
szellemmel töltse meg«. Sajnos, ez a fogalom ma már gyanússá vált. 
Csak úgy szolgáltathatunk Wiehernnek igazságot, ha ezt a kifejezést 
ma is úgy értelmezzük, ahogyan ő akkor értette. Wichernnél pedig a 
^keresztyén szellem« egyet jelentett az evangéliumi hittel. S igazságot 
kell ezen a ponton szolgáltatni Wiehernnek már csak azért is, mert éppen 
a szociális kérdésre vonatkozóan beszédében annyira a helyzet adta kö-
rülményeket tar tot ta szem előtt és annyira konkréttá lett javaslata, 
! uy ma könnyen félreérthető. Wichern teljesen tisztában volt a szo-
cializmus és egyház viszonyával. Tudta azt is, hogy a szociális kérdést 
nem az oldhatja meg, aki csak a nyomorúsággal száll szembe, hanem 
,iz, aki a nyomorúság ősoka, a bün ellen küzd az evangélium életúj í té 
hatalmával. Wichern, amikor cselekedetről beszél, nem akármiféle cse-
lekedetet ért ezen, hanem »az i g é n e k cselekvését«. Sokszor hang-
súlyozza: »Ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyetek az igének«:, 
s ilyenkor mindig az igére tette a főhangsúlyt. 

Mi a belmisszió lényege és tartalma? 
Zárószavaiban hatalmas erővel mutatott rá erre is Wichern : »Egy 

... szükséges, hogy az evangélikus egyház a maga teljességében el ismerje: 
a belmisszió munkája az enyém! s hogy jennek a munkának summá-
jára egy nagy pecsétet tegyen: a szeretet is enyém, mint a hit. A megr 
h entő szeretet műhelyévé kell lennie, mellyel hite tényét mutat ja meg. 
A szeretetnek fénylő isteni fáklyaként kell lobognia az egyházban s meg 
kell mutatnia, liogy Krisztus valóban testet öltött népében. A tel jes 
Krisztust kell népünknek hirdetni, ki megtestesülése Isten élő I g é j é -
n e k, de Isten t e t t e i n e k is, mely tettek közül legmagasabb, legtisz-
tább, legegyházibb a megmentő szeretet. Ha így ér t jük a belmissziót, 
akkor egyházunk életében ú j jövő virrad.« 

Ezzel fejezte be Wichern wittenbergi beszédét s nem hagyott két-
s uet afelől, hogy mit nevez ő belmissziónak. Utolsó mondataiban a 
belmisszió lényegét mondotta ki: a W o r t und Tat , az ige és tett leg-
szorosabb kapcsolata hozza egyházunk életében az ú j napot. 

Wichern ebben az értelmezésben mindvégig megmarad a tiszta 
evangélikus tanítás vonalán, bár a cselekedetek mezeje, amelyre lépett, 
mindvégig legerősebb kísértése volt »hit általi megigazulás« egyházá-
nak .És ez a kísértés mindig abban rejlett , hogy v a g y megfeledkezik, 
va«y egyenesen letagadja azt, hogy Isten igéje nemcsak Isten beszéde, 
hanem Isten cselekedete is. Wichern tudta fezt és hirdette, mint aho-
gyan tudta és hirdette híres kortársa, az evadgéliumi szeretet csele-
kedeteinek másik nagy apostola: Kierkegaard: a hitnek, »annak a bizo-
nyos nyugtalan dolognak felismerhetőnek kell lennie az é l e t e d b e n . . . 
Leghelyesebb tehát, ha én egy kissé jobban ügyelek a mellékmondatra 
(cselekedetek, lét, tanúskodás és szenvedés az igazságért, a szeretet 
c-elckedete stb.), a mellékmondatra a lutheriben. Nem mintha a mel-
lékmondatot főmondattá akarnám tenni, a hitet és kegyelmet eltüntetni, 
vagy hátrább helyezni — Isten őrizzen attól, sőt éppen a főmondat ér-
dekében tartom azt szükségesnek, hogy a mellékmondatra jobban ügyel-
jünk a lu ther iben. . .« (önvizsgálat). Wichern ügyelt e r re a mellék-



mondatra, anélkül, hogy bármikor is elhanyagolta volna a főmondatot . 
És éppen ezáltal kerülte el a cselekedetek kísértését, hogy azokat a hit-
ből^ fakadó mentő szeretet gyümölcseiként ál l í t ja elénk. 

Elkerülte az önzés és érdek kísértését. Soha nem ebből a fo r rás -
ból merített . Elkerülte a »római kísértést«, melybe ha beleesünk, fu-
tunk cselekedeteket gyűjtve a kegyelem után és nem vesszük észre, hogy 
az Ádámnak tet t ígéret óta hiába futunk ezen az úton, mert a kegye-
lem a hátunk mögött van. És ha egyszer megfordulunk a kegyelem hívó 
szavára, akkor vesszük észre, hogy amiért futunk, az régen a miénk. És 
nem gyűjteni kell, mert akkor elfogy, hanem osztogatni, hogy 3zaporod-
jék. Wichern mindig ezt a kegyelmet tudva hite, gondolata és tettei 
mögött vívta a megmentő szeretet harcát. 

De nem esett sehol a r ideg kötelesség-ethika szúrós bokrai közé 
sem és másokat sem dobott belé. Pedig korábban eléggé kísérthették a 
Kanton nevelkedett kötelességethikusok. De Wichern hite nem tért 
soha ó-utakra vissza, hol Is tent csak puszta szent felségében l á tha t j a 
és ahonnét nem Krisztus arcán keresztül fénylik fel Isten atyai arca. 

Hogy Wichern elkerülte ezt a kísértést , az egyrészt már munkája 
természetéből is folyt. Alkotó munka ri tkán születik hervadó feladatok 
jelszavával. A kötelesség szóban pedig szinte majdnem mindig érezhető 
átszármaztatot t fe ladatok konzerválni akarása. Ő a cselekedetek har-
madik forrásához fordult , ahhoz a lutheri »unruhig Ding«-hez, ahhoz á 
Krisztus-hithez, mely tesz, mielőtt kérdezett volna. A szolgálat, szeretet 
és irgalom cselekedete meggyőződése szerint a bűnbánat ál tal hi tre 
jutot t ember termékeny életének gyümölcse. Hitének centruma pedig a 
Krisztuson keresztül és Krisztusban meglátott kegyelmes mennyei Atya. 
Látása , tapasztalása , melyet sok nyomorult, veszendő ember és gyermek 
életéből merített , azt mutat ta neki, hogy ezeknek ez hiányzik. S ő ezt 
akar ta megmutatni. Ez lett egész pedagógiája , belmissziói munkája és 
élete irányítójává: az Atyának Krisztusban megjelent megmentő szerete te . 

I I I . A KÖZPONTI V Á L A S Z T M Á N Y MEGALAKULÁSA. 

A wit tenbergi gyűléssel és beszédével Wichern számára valóban 
eljöt t az alkalom organizációs vágyálmai megvalósítására A munka 
lázas ütemben folyt és az események egymás követték. Szeptember 22 -én 
este i r ja feleségének: »Holnap tovább indokolom és beleegyezést kel l 
remélnem egy választmány megalakítására, amely egyelőre és morálisan 
a német egyház nevében az egész belmissziót felveszi magába és a nem-
zet számára ebből, egy szervezetet kell alakítani.« Erről beszélt másnap, 
természetesen már erősen megritkult gyülekezet előtt és mint mondotta, 
15 év óta ez a gondolat ha j t j a és most az egyházszövetségnek kell meg-
valósítani »az evangéliumi szeretet nagy akadémiáját«, a tervezett egy -
házszövetségben. Súlyos szavakkal mutat rá a választmány fe lada ta i ra : 
Az ige írás és cselekedetek ál ta l a belmisszíó gondolatának ter jesz tése , 
a gyülekezet szétszórt tagjainak gondozása, minden munka szervezeti 
összefogása, ú j munkaterületekre való ösztönzés és indítás, az apostoli 
nézőpoíít szerint charizmatikus adományokkal megáldott személyiségek 
és egyéniségek munkába állítása. 

Nyomatékosan hangsúlyoztam »A választmánynak nem uralkodnia 
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kell, hanem szolgálnia és segítenie és azt még ott is közvetítenie kell, 
ahol nem akarják, hogy segítsen, hogy mindenki egymás mellett és eg) -
mással együtt folytassa a munkát, egyik se zavarja a másikat, hanem 
minden eleven közösségben, vidáman viruljon.« 

A megbeszélésen először Bethmann-Hollweg használta a »Központi 
Választmány« kifejezést, melyet Wichern is átvett, bár nem tartot ta 
szerencsésnek. Már Wittenbergben, szeptember 24.-én megtartották az 
első tanácskozásokat a Központi választmány megalakulásáról: s \ \ iehernt 
bízták meg a munka továbbfolytatásával. így Wiehern Hamburgba két 
feladattal tér t vissza : az egyik egy programszerű^ írás a belmisszióról, 
a másik a belmisszió központi választmányának végleges megalapítása. 
Hamburgba visszatérve első dolga volt a helyi belmissziói egyesület 
megalapítása, de már november 11.-én visszatért Berlinbe, hogy a mun-
kát a lehető leggyorsabban befejezzék. Még ugyanazon este és másnap 
íolvtonos megbeszélések után megalakult a Központi választmány. Elnöke 
Bethmnan-1 lolhveg lett, Wichern a tagtársak között kapott helyet. 

Az ú j megbízásokkal ismét visszatért a Rauhes Hausba és mun-
kához látott. A program könyvvé nőtt keze között. Január harmadikán 
tért vissza Berlinbe s négy nap alatt felolvasta a programot, beterjesz-
tette az alapszabályokat. Január 9.-én, Bethmann-Holhveg statisztikai 
korrektúrája után az alapszabályokat el is fogadták. Ismertetésül egy-
két pontot érdemes idézni: 

A német evangélikus egyház belmissziója központi választmányáé-
nak alapszabályai. 

/. A belmisszió fogalma és terjedelme : 
\ belmisszió célja az evangélikus népnek lelki és testi Ínségből 

való megmentése az evangélium hirdetése és a keresztyén szeretet test-
véri kéznyújtása által. 

Feladatán kívül esik a megkereszteletlenek megtérítése, vagy más 
keresztyén vallásfelekezetek tagjainak áttérítése. 

Csak azokat az életterületeket foglalja magában, melyeket az evan-
gélikus egyház hivatalos fórumai munkájukkal nem képesek kielégí-
tően ellátni, úgyhogy azokkal összeműködik és feladatát ugyanolyan 
mértékben tekinti megoldottnak, amilyen mértékben az egyházi hivatalok 
működése kibővül: 

2. §. .4 központi választmány viszonya a német evangélikus egy-
házhoz. I 

Egy német evangélikus egyházszövetség megalkotására tar to t t 
wittenbergi gyűlésből indult ki a belmisszió központi választmánya, 
melyben a belmissziói munkát az evangélikus egyház hite és szolgálata 
szerint kell folytatni. 

A központi választmány ezért hitbeli alapon áll, amint a witten-
bergi gyűlés határozatai ezt tanúsítják és sa já t szabad működése ép-
ségben tar tása mellett, ha a szándékolt egyházi szövetség létrejön, 
ennek oltalma alatt áll, de ellenkező esetban is kapcsolatát a witten-
bergi gyűléssel megtart ja . . . 

3. .-1 központi választmány feladata: 
1. a belmisszió már meglevő intézményeinek támogatása, amennyi-

ben ezeknek tanáccsal és segítséggel szolgál és felajánl ja közvetítését 
egy egymás közötti organikus kapcsolat létrehozására; 
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2. a belmisszió ú j intézményeinek alapítására való serkentése; és-
pedig különösen olyanok, melyek a német belmisszió egész munkameze-
jére vonatkoznak, pl. a németországi vándornépesség gondozása, ami-
lyenek a mesterlegények, útmunkások és hasonlók, a külföldön el-
szórt fel-lehullámzó német népesség (diaspora) és az Atlanti óceánon-
túli területre kivándorlók számára, 

továbbá iratok kiadása és terjesztése, a belmisszió munkásai szá-
mára kiképzőintézetek alapítása, vagy a már működő ilyenfajta inté-
zetekben tápintézetek felállítása stb . . . 

13. §. A központi választmány szerve: 
A központi választmány szervéül a »Fliegende Blätter« des Rauhen 

Hauses« »szolgál«. 
, A továbbiakban intézkedik a székhelyéről (kettős: Hamburg é s 

Berlin), ügyvivőiről, képviseletéről, levelezéséről, konferenciáiról, évi 
kongresszusáról és pénzügyi alapjáról. 

IV. AZ »EMLÉKIRAT.« 

Egy munka maradt még hátra Wichernnek a megalapozási teen-
dők után : a részletes program. A címet közösen állapították meg s ez 
a cím is emlékeztetés akar lenni az első reformációra, mert amint 
Luther a német nemzet keresztyén nemessége felé fordult, ugyanúgy 
fordult ez az írás is a német jiép felé: »Die innere Mission der deuti-
schen evangelischen Kirche. Eine Denkschift an die deutsche Nation.« 
Rövidebben csak »Denkschrift«-nek idézik. (Ebben a munkában az 
Agentur des Rauhen Hauses hamburgi, 1933. évi kiadását használtam 
s felhasználtam Martin Gerhardt előszavát is.) 

Wichern betegsége alatt is dolgozik ra j ta és lábadozó állapotban, 
1849. április 21.-én, 41. születésnapján ír ja meg a kész műhöz az elő-
szót. Ez nem csupán legátfogóbb, hanem legérettebb írása is. Elmond) 
benne mindent, amit eddig a belmisszió lényegéről és céljáról mondott 
a Rauhes Haus jelentéseiben, a Fliegende Blätterben, vezércikkekben és 
prédikációkban. T á r g y i i s m e r et e és statisztikai tudása oly nagj 
volt, amilyennel akkor egész Németországban senki nem rendelkezett 
S t i l i s z t i k a i l a g nem mestermű, sőt rettenetes nehéz olvasmány. 
Magán viseli a latin ujhumanista stilus rettenetes bélyegét. Wichern 
generációjában sokan kedvelték, még a legnagyobb írók is, ezt a kör-
mönfont stílust, de bizonyos az is, hogy nagyobb szerencsével művel-
ték, mint Wuchern. A hosszú,, mesterkélt és csavart szerkezet iránti 
előszeretet nehézzé teszi az olvasást, és sajnos, sokszor a megértést is. 
T a r t a l m i l a g mégis az Emlékirat Wichern írói tevékenységének 
csúcspontja lett.Inkább tökéletes rendszer és munkaterv ez, melyet a 
belmisszió még ma sem nélkülözhet. Igazi é r t é k e a belmisszió mun-
kájának abban a nagyvonalú együttszemlélésében rejlik, amelyre csak* 
az volt képes, aki ebben a munkában kezdettől fogva benne élt és aki-
ben ez a munka elejétől benne élt. A művet a belmissziói rnunka 
heroldjának nevezte. Az előszobán í r ja : »Ez az írás egv olyan pillanat-
ban indult el, amikor hazánk és egyházunk jövője most inkább, mint va-
laha is, zárt kapuként áll előttünk. Vájjon sikerül-e népünknek ezt a 
jövőt az Űr és országa számára megtartani, vagy újból megszerezni? A 



belmisszió azoknak szövetségében áll, akik arcukat minden szükség és 
szégyen ellenére, mely bennünket a jelenben ér, efelé a jobb jövő felé 
komolyan, győzelemben biztosan és örömmel fordítják. Ez az örömteli 
arc van itt felfedve; ez egy magát megfiatalító é4et heroldja akar 
lenni, melynek népünk számára Krisztusból kell kivirulnia, ha Benne és 
Általa minden hit a szeretethez és minden szeretet a hithez akar ve-
zetni.« 

Az első huszonhat oldalon általában beszél a belmisszióról. »Az 
elrejtett , lassanként növekvő keresztyén megmentő igyekezet összes-
sége számunkra a belmisszió«, foglalja össze általában és ismét nagy-
vonalúan a belmisszió lényegét, hogy aztán rá tér jen az Emlékirat meg-
iiasának cél jára : »Isten a belmisszió ezen munkája számára a jövőben 
nagyobb hivatást tartogat. Hogy hova vezet ez ma, milyen feladatok elé 
állít, milyen kapcsolatokban hatolt a nép legszentebb életkörülményei 
közé, milyen reménységei keltett a viszonyok megfordulásától máig, erről 
tog az emlékirat szólni, de emellett speciálisan szem előtt t a r t j a a köz* 
ponti választmány álláspontját . Legkevésbbé tart igényt tökéletességre, 
de sok dologról elsőízben beszél, azért inkább számíthat elnézésre. Sem-
miesetre sem akar testvérekkel civódni, hanem az eleven egyesülések-
kel akar együttműködni a mindannyiunk ellen forduló közös ellenség-
gel szemben. . .« (Denkschrift 3. 1.) 

Wichern valóban igyekezett egészen komolyan számon venni azo-
kat a feladatokkat, melyeket a belmissziónak el kell végeznie, azokat 
uc eszközöket, melyekkel célját eléri és a területeket, melyeken dol-
goznia kell. Amikor azt mondja, hogy »sok dologról elsőízben beszél«, 
nem túloz, hiszen valóban döntő jelentőségű ez a könyv egyházunk életé-
ben. llogv mennyire igaz ez az állítása, az nemcsak egyházi, hanem tudo-
mányos szempontból is alátámasztható. Rengeteg feldolgozott és rend-
szerezett adata révén ez a könyv tekinthető az első komoly inorálstatisz-
l ai műnek, mely semmiesetre sem marad el Alexander von Oettin-
izcii munkája mellett, ki később a morálstatisztikát tudományos discip-
linává tette. 

\ belmisszió fogalmát az általános részben definitive határozza meg: 
>A belmisszió nem ez, vagy amaz egyes munka, hanem a Krisztus-

ban való hitből született szeretetnek összes munkája, mely a keresz-. 
Ivénség ama tömegeinek belső és külső megújítását célozza, kik a bűn-
I 1 közvetlenül, vagy közvetve eredő külső és belső romlás hatalma és 
u alma alatt állnak, de akik a rendes keresztyén hivatalok által el nem 
érhetők, ami pedig keresztyén megújulásukra szükséges lenne.« (I.m.3.1.) 

V meghatározás tömör és r a j t a is érzik az újhumanista stílus ne-
h zkessége, mégis benne van minden, ami \ \ ichern számára a belmisszió 
lényegéhez tartozott. Természetesen itt már a belmissziónak kényszerü-
ségből W ichern által is megszűkitett fogalma van definiálva, de ez a 
megszűkítés másrészt azzal az előnnyel jár t , hogy maga a fogalom meg-
foghatóbbá lett. Megvilágításul kiemelhetjük a következőket: 

1. A belmisszió a hitből fakadó szeretet munkája, vagy másként a 
mindig tevékeny hit müve, gyümölcse. Amint pár sorral alább í r j a 
Wiehern: ».Munkája gyökere Krisztus, kinek szívéhez minden ba j elér 
t.s akinek szívében minden nyomorúság számára van segítség.« Ezzel 



tulajdonképpen a szocializmus és belmisszió, a szocializmus és keresz-
tyénség közötti határvonalat húzta meg Wichern. 

2. A belmisszió a megkeresztelt, de még eleven hitre nem jutott 
tömegek belső és külső megújítására törekszik s hozzátehetjük: az evan-
gélium által. Ez határolja el a külmissziótól, mely a megkereszteletle-
neket hívja, gyűjti a Krisztus egyházába, szintén az evangélium által. 

3. Harcol a bün ellen és a bűn következményei ellen, a külső és 
belső, testi és lelki nyomorúság, szegénység, elesettség, betegség, rab-
s á g . . . ellen. Ezzel egybefoglalja*Wicher a W o r t und Tat, az ige és 
tett követelményét. 

4 »A. rendes keresztyén hivatalok által el nem érhetők« kifejezés 
s z e m é l y i é r t e l e m b e n azt jelenti, hogy a Wichern által hang-
súlyozott »egyetemes papság elvét« a gyakorlatban is keresztül kell 
vinni és az egyháznak munkába kell állítania eleven hitű tagjai t a holt 
hitűek megelevenítésére, az elesettek felsegítésére. T á r g y i é r t e -
l e m b e n pedig azt jelenti, hogy a templomon kívül is meg kell sza-
porítani az igehirdető helyeket. Hirdetni kell az igét »háztetőkről , 
vasúton, utakon, bö r tönben . . . szóban, írásban és az irgalmasságban 
cselekedeteiben egyaránt. 

5. Ennek a belmissziói munkának az »egyházi hivatal« igehirdető 
tevékenysége mellett szolgáló jelentősége van . H a . . . «az állam és 
egyház új életre kelnek és újból Krisztusban alakulnak egy cél eléré-
sére, ennnek bekövetkeztével a belmisszió munkájának vége is közelebb 
van, miután már csak szolgálónak tudja magát, ki elvégzett szolgálata 
után munkája színpadáról vissza akar lépni.« (I. m. 5. 1.) 

A belmisszió területe: 
A Wichern által felállított minden egyes munkaterületről külön 

tanulmányt írhatnánk, hogy teljes tanulságát és tanítását kimeríthessük. 
Itt csak arra szorítkozhatunk, hogy egészen futólagosan és vázlatosan 
áttekintjük azokat a területeket, melyeket Wichern a belmissziói 
munka számára kijelölt. Az Emlékiratban Wichern a belmisszió terü-
letét két nagy fejezetben tekinti á t : 

I. A belső határvonalakat rajzolja meg először, 
II. a földrajzi határvonalak -vázolásával egészíti ki teljessé a képet. 
A belső határvonalak négy területet határolnak körül, mégpedig az 

állami, az egyházi, az erkölcsi és a szociális területet. 
1. A belmisszió az állami élet területén. 
»Az államra törő ba j legfőbb forrása a népnek az erkölcsiség lé-~ 

nyegétől és életétől való elidegenedésében és eltávolodásában talál-
ható. Ennek mértéke és szabálya, alapja és célja egyedül az evangélium-
ban van meg. A népnek Istentől való elidegenedéséről beszélünk és 
népen nem a társadalom bizonyos rétegét értjük, hanem annak egészét, 
minden alsó és felső társadalmi réteget, minden pártot, hiszen minden 
kár, minden ba j forrása mindenütt nagy erővel működik. Ne szégyeljük 
magunkat és ne riadjunk vissza ennek áz igazságnak felismerésétől, 
Ebből a beismerésből származik a szabadulás. A belmisszió ezt a be-
ismerést akarja elősegíteni és ezzel az államnak belső megújulására 
újból és újból elsőrendű és legnagyobb szolgálatot tenni. Ezzel az állam 
polgárait arra az erkölcsi megtisztulásra segíti eljutni, mely nélkül 
egyetleij. államforma sem lehet i g a z . . « (Denkschrift 29. 1.) 



Wiehern vallja, hogy az állampolgároknak az evangélium által a 
tiszta erkölcshöz való visszatérítése nem lehet hivatalnoki munka ered-
ménye, ehhez szükséges »a hűség szabad szolgálata«. A hűség szabad 
szolgálata "pedig nem más, mint az evangélium szóban és tettben való, 
hirdetése az állampolgároknak. Itt Wichern a régi problémát veti fel 
nagy általánosságban: az egyház állam iránti kötelessége és az állam-
nak az egyház munkájából élvezett haszna. Tisztán lát ja a megoldást, 
is : a/, állam megújulásának út ja az állampolgárok ú j életre, hitre és( 
megújult erkölcsiségre jutásában rejlik. A »szabadulás« ú t ja a bűntől 
való szabadulás. 

A legfőbb leiadat, melyet az állampolgároknak meg kell tanulniok 
és mely a belmisszió állami területen végzett munkája számára is irá-
nyító: »az Isten igéjében megalapozott felsőbbség és haza iránti tisz-
telet«. 

Az államban a hűségnek a summája a felsőbbség iránti hűség 
es tisztelet, meh az életnek egy belső szükségszerűségéből, a szabad-
ságból ered, s ez egy olyan szabadság, mely a hűségszegéssel tönkre-
megy.« (Denkschrift 29. 1.) 

Itt fejtegeti Wichern a felsőbbség, a hűség, a forradalom viszo-
nyát és a belmisszió feladatait forradalom esetén. 

Az általános rajz után a belmissziónak állami területen végzendő 
konkrét feladataira tér át. 

A b ü n t e v ő k gondozása a legégetőbb feladat. Itt van valóban 
szükség »a megmentő szeretet munkájára« A bűntevőket elsősorban 
foglyokként, börtönök mélyén érhetjük el^ s a segítség két irányú lehet. 
Első feladat a b ö r t ö n ü g y i r e f o r m o k keresztülvitele. Maga 
Wichern sokat küzdött a börtönreformokért. Munkája jutalmazásaként 
I \ .Frigyes \ ilmos ki is nevezte konzisztóriumi főtanácsossá és a belügy-
minisztériumban a letartóztatási intézetek és szegényügyek előadó ta-
nácsosává. Hogy reformjai csak kis mértékben valósultak meg, annak nem 
W ichern \olt az oka. Mégsem szűnt meg soha harcolni az ellen, hogy, 
a börtönök a züllés fészkei legyenek, sőt egyik legfőbb célja maradt„ 
hogy ezeket emberi lelkek megmentésének intézményeivé tegye. 

A f o g l y o k g o n d o z á s a a segítés másik és legfontosabb esz-
köze. Máté evangéliuma 25. rész 30. verse volt az indító és mindig 
szem előtt tartott parancs számára. Jézus az ítélet széke előtt állók-
nak mondja: »Fogoly voltam és meglátogattatok.« A belmisszió mun-
kája. hogy a foglyokat meglátogassa és nékik az életújító evangéliumot 
hirdesse. Kitér a foglyok különböző fajtáinak gondozásmódjára, a kez-
deti nehézségekre, a probléma statisztikai megvilágítására, védőegyle-
tek felállításának feladatára, kiszabadult foglyok munkábaállításának kér-
désére. A foglyok gondozásának főszempontja, hogy az evangélium által 
bűnbánatra, hitre, magukbaszállásra, ú j életre jussanak és ú j ra felvé-
tessenek a társadalomba. 

2. .4 belmisszió a közvetlen egyházi területen. 
W ichern vázolja a gyülekezetek normális állapotát, s aztán reámu-

tat a gyülekezetek szükség-állapotára. A gyülekezeti nyomorúság képeit 
állítja elénk. Ez a nyomorúság részint Istentől és igéjétől való elsza-
kadás, részint testiekben és anyagiakban való szükség. A gyülekezetek 



elhanyagolt állapotára, különösen a nagyvárosi gyülekezetek nyomorú-
ságára mutat rá. 

»Mi a teendő ez ellen a nyomorúság ellen?« — kérdezi és felele-
tében kifejti a belmisszió egyházi területen elvégzendő feladatait . 

»Oda kell hatni, hogy az evangélikus egyház körében végül egyet-
len tag se legyen, aki Isten tiszta igéjét nem a helyes formában hall-
gatna, azaz nem a neki megfelelő modon és mindenki a számára ige-
hallgaíásra nyújtott alkalmakat megtalálja, anélkül, hogy keresné. Nem 
nyugodhatunk és pihenhetünk addig, az eszközök és ntak keresésében, 
nfi&g ki nem építjük az utat ehhez a célhoz, s nem támadhat egyetlen 
olyan nehézség seni, mely ennek a célnak elérésében segítőeszközzé ne 
változna.« (Denkschrift 49. o.) 

A következőkben a cél elérésére segítséget nyújtó eszközöket és 
utakat veszi sorra : 

Az első biblia-társulatok alapítása a Szentírás terjesztésére. Házi 
istentiszteletek a családi élet megújítására. Bibliaórák Isten igéje üze-
netének ú j módon való tolmácsolására. i. 

A keresztyén irodalom terjesztése, könyvtárak felállítása, vándor-
könyvtárak alapítása, traktátuskiadó-társaságok munkábaállítása, kiadók 
beszervezése ennek a munkának végzésére, egyházi lapok és folyóiratok 
terjesztése, kolportázs. 

Új igehirdetési alkalmak és helyek teremtése, melyről már volt szó, 
mégpedig a »háztetőkről« való prédikálástól kezdve, utcai, vasúti pré-
dikációig minden alkalom megragadása az ige hirdetésére, ezeknek 
módszeres kidolgozása. 

Lelkipásztort segítő intézmények felállítása. 
Magasabb társadalmi osztályokban végzett igehirdetői munka mód-

szereinek és alkalmainak kidolgozása. 
Nagyvárosi feladataink helyes felismerése és a városi misszió mun-

káinak megszervezése. 
3. A belmisszió feladatai az általános erkölcsi területen, elsősor-

ban a prostitúció elleni küzdelem, a cselédgondozás (Magdalénumok 
alapítása), a helytelen olvasmányok elleni küzdelem és az iszákosság 
elleni küzdelem. 

4. A belmisszió szociális területen végzendő feladatai közül »külö-
nösen kiemelkedik a család, a birtok, és tulajdon,', s a munka három 
teremtési rendje, éppen így az általuk megalapozott és számukra szük-
séges társadalmi körülmények, előtérben a társadalmi rétegek közti 
különbséggel.« (Denkschrift 105. o.) 

Wiehern itt is először a helyzetet vázolja és aztán mutat rá a 
mentő-munka út ja i ra és módjaira. 

Hosszú oldalakat szentel a családi élet szétzüllésének és követ-
kezményeinek rajzára, különösen a nagyvárosi családi élet hanyatlására, 
a magasabb társadalmi osztályok és állások erkölcsi állapotára, a bir-
tokosok és nincstelenek közötti hasadásra és ellentétre. 

A megújulás út ja és eszközei a fokozott gyermekgondozás. Isten 
igéjének hirdetése a gyermekek között ennek a megújításnak legfonto-
sabb teendője. Ennek a feladatnak végzésére elsősorban alkalmasak à 
vasárnapi iskolák és gyermekistentiszteletek, ahol a gyermek a sa já t 
felfogóképességének megfelelően és kérdéseinek különös figyelembe-



vételével hallja Isten igéjét. Gyermekmentő-intézetek feláll í tása egész-
ségesek és különböző nyomorúságban szenvedők számára egyaránt fon-
tos. Amikor a gyermekek megmentéséről beszél, nem feledkezik meg 
arról, hogy a gyermek nevelésének első és legfontosabb helye a család, 
azért kiemeli a szülők lelki gondozásának a fontosságát. 

A bűn a szociális téren legtöbbször ott érezteti nagy hatalmát, ahol 
óriási anyagi eltolódásokat idéz elő. Ezeknek megoldása is elsősorban 
a bűnbocsánat kérdése. Ehhez társul a hitből fakadó segítő szeretet 
munkája, mely a bün-okozta sebeket is begyógyítani igyekszik. Ennek a 
nyomorúságot enyhítő munkának áldott eszközei a szegények megsegítése 
és gondozása céljából alapított nőegvesületek. 

Az if júsági probléma megoldására, az i f júság közötti igehirdetési 
inunka számára áldott eszközök az i f júsági egyesületek, melyek a gyü-
lekezet keretében szervezendők. Ugyanígy a tanonc-otthonok, matróz-
szállások . . . s tb . . . 

259 oldalon keresztül sorolhatnók mindazokat az utakat és módo-
kat, melyeket Wichern kidolgozott az Emlékiratban, ha mind el akarnánk 
mondani, amit ő meglátott. Ez azonban nem célunk. I t t csak tájékoz-
tatást akarunk nyújtani a belmisszió sokféle feladatáról . A könyv ol-
vasása közben két gondolat merül fel az emberben: milyen nagy ha-
talma van a bűnnek, hogy a nyomorúságnak ilyen számtalan tünetét 
tud ja előidézni az államnak, az egyháznak, a családnak és az egyénnek 
az életében, de ugyanakkor az is világosan megmutatkozik, hogy mi min-
denre van szeme és ereje a hitből fakadó mentő szeretetnek. Jól lá t ta 
Wichern és könyvében számtalanszor hangsúlyozza is, hogy ennyi bajon 
emberi erő nem segíthet, itt Isten eréjének kell munkába állania. E r re 
a munkára Krisztust kell közénk hívni imádságunkkal. A belmisszió 
nem is más, mint összejövetel a Krisztus nevében. És ahol az Ő nevé-
ben összegyülekeznek, Ő is ott van : bűnöket megbocsát és sebeket 
meggyógyít. 

V. W I C I I E R N TI IEOLOGIA-TÖRTÉNETI HELYE. 

A legtöbb népszerű könyvben Wichernt keresztyén-szocialistának 
jellemzik .A legkönnyebb jellemzés, amit egy alkotó-életű keresztyén 
emberre kimondhatunk. Kétségtelen, hogy egyszerű dolog egy ilyen álta-
lános címkét valakire ráragasztani, különösen ha abba a címkébe sok-
minden belefér. Wiehern theologia-történeti helye azonban ennél vala-
mivel komplikáltabb. Megértésére messzebbről kell kezdenünk a vizs-
gálódást. Ez a távolabbi pont az orthodoxia. 

A reformáció élte az ú j ra megtalált tiszta hit igazságait, az ortho-
d(Kia meg akarta fogalmazni. Minden megfogalmazás azzal a veszély-
lyel jár , hogy vagy fölébe kerekedünk annak, amit megfogunk, vagy 
ha megfoghatatlan, akkor kicsúszik a kezünkből és a megfogalmazás-
tól és tantól külön életet él. »A dogmatikus törekvések korá«-nak örök 
veszélye, hogy tökéletesen megfogalmazott hittant akar adni, de csak 
tanná válik és a hrt elmarad belőle. Kétségtelen, ha tiltakozunk is 
ellene, hogy az orthodoixiának volt valamelyes skolasztikus jellege s 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy talajából kinőjjön a pietizmus. 

Az orthodeKia kora az a kor volt, melynek legfőbb jellemzője az 



államhatalomhoz való túlságos hozzákötöttség. A westfáliai béke meg-
erősítette a territorializmust, melynek értelmében minden territórium 
ura az egyháznak is summus episcopusa lett. Kialakult a Landeskirchen-
tum, mely nem felelt meg a Luther-féle egyházfelfogásnak, de nem 
felelt meg az evangélikus egyház szervezeti, ill. külső formai eszméjé-
nek sem. Jó oldala volt, hogy az államhatalom szivén viselte- az egy-
ház dolgát, megteremtette a gyülekezeti élet és tanítás külső lehető-
ségeit, bevezette a bűnbánati és imanapokat, bibliai könyvekről és ká-
tékról gondoskodott, de minden jó oldala mellett is nagyon sok hát-
ránya és hiánya volt. Az állam sokszor rendőrileg és hatalmi szóval 
kormányozta az egyházat, a lelkészek az államhatalom végrehajtó kö-
zegeivé váltak és a nép szemében ellenszenvesekké lettek. A theologiai 
tudomány elvesztette az élettel való kapcsolatát. Az egyházi életet csak-
nem kizárólag jogászok irányították és theologiája majdnem csak a dog-
matikát és polemikát művelte. 

Bizonyos mértékben ennek az orthodoxiának talajából fakadt a 
pietizmus. A piétizmus nem egyöntetű jelenség, azért nem lehet egyet-
len formulával és egyetlen szempont alatt elintézni. Az orthodoxia 
elleni reakció mellett ki kell emelni még egy más szempontot is. Ez: 
pedig az, hogy a harmincéves háborúban s felekezeti küzdelmekben 
kifáradt ember olyan keresztyénséget keres, mely nem veszi figyelembe 
a felekezeti ellentéteket. Ez az irány, mint ezt a mai ökumenikus moz-
galmak egyik ága is mutatja a gyakorlati keresztyénségben, a szere-
tetben jelentkezik. Ez az ú .n. praxis pietatis. Ennek nyomait sokszor 
megtaláljuk Wichern müvében. Egyik helyen így nyilatkozik: ->A ke-
resztyén nemzetek, melyek egyébként gyakran távol állnak egymástól, 
sőt harcolnak egymás ellen, az egyházi konfessziók és pártok, melyek 
különben gyakran ellentmondanak egymásnak és felzárkóznak egymás 
ellen másirányú lelki és anyagi érdekeik ellentétében, a belmisszió mun-
kájában megtanulták, hogy egymás szolgálata és segítése közösen hozzá-
juk ta r toz ik . . . Éppígy kezdték ezeken a területeken a különböző nyu-
gati konfessziók is egymás között a segítő szeretet legjobb adományait 
kicserélni. És ha nem tévedünk nagyon, akkor ennek a cserének belső 
szükségszerűség szerint kell folytatódnia és gyarapodnia.« (Denkschrift 4.o.) 

Ha azonban sok ponton egyezik is Wichern ezzel a pietizmussal, 
lényegétől messze eltér. Ez a pietizmus tagadása az orthodox egyház-
formának azáltal, hogy vallásosságában az individualizmust elevenítette 
fel. Jellemzője és egyúttal gyengesége is bizonyos separatisztikus törek-
vés. A hitre ébredteket elkülöníti a »nagy tömegtől«. Még közösségi 
formája is elzárkózó »ecclesiola az ecclesiában« .Az individualista ke-
resztyénség hangsúlyozásával nagyban hozzájárult az egyház belső fel-
bomlásához. Szélsőségesebb formájában szektává vált és a protestantiz-
muson belül benne jelentkezett ú j ra a cselekedetek általi megigazulás. 
Szeparatisztikus és individualisztikus allűrjeivel kétségtelenül megbon-
totta az égvén és egyház közötti viszonyt és jó ta la j t készített a fel-
világosodás diadalának. 

Wichern ettől az individualizmustól és szeparatisztikus beállított-
ságtól teljesen távol állt. Theologiáját hitvallásossága, az egyház és 
a gyülekezeti közösség iránti szeretete jellemzi. Ezért a Riejschl által 
»új pietizmus«-nak nevezett mozgalom hívei közé szokták besorolni. Ha 



ez nagyjából megfelel is a valóságnak, mégis azt kell mondani, hogy 
Wiehern túljutott ezeken az ú j pietistákon is és iL már más vizeken 
evezett. 

A régi pietizmusról erre az ú j pietizmusra való átmenetet az az 
ébredési mozgalom képezi, mely a szabadságharc idején kezdődött 
és a XIX .század első felén túl ás eltartott . Ez a mozgalom váltotta le 
nem sokkal Spener és Francke halála után a pietizmust, s ez már nem 
az orthodoxia, hanem a racionalizmus reakciója volt. Az úttörői kö-
zött elsősorban meg kell említeni Schleiermachert, ki a megvetett val-
lást ismét királyi helyére emelte. Idetartozik Klaus Harms, Tholuck, 
a hallei professzor, Hofacker, Blumhardt, Löhe, Gossner, Hehnhöfer, 
Knack, Louis Harms, Büchse i . . . Ez a mozgalom a régi pietizmustól 
főleg egyházi beállítottságával különbözött. Vezetői majdnem mind az 
evangélikus Landeskirche vezetői voltak, melynek fejlődése mindinkább 
a hitvalló egyházzá válás felé tar tot t . 

Ha a nagyhatalom, mellyel az ú j pietizmus szembeszállott, a racio-
nalizmus volt, Wichern abban tért el tőlük, hogy ő már egy új , mási 
hatalom ellen harcolt, s ez a szekularizáció, a modern pogányság. A 
veszélyesebb ez volt, hiszen ez a tömegkeresztyénség között helyezke-
dett el, közöttük hódított és munkálkodott. Ennek észrevételére kellett 
az élesebb szem és Wichern éles szemmel ve t te észre a halotti for-' 
mákban kimerülő államegyház tarthatat lanságát és elégtelenségét. Ezzel 
szemben követelte, mint a föntiekből is kitűnt', az egész népet átfogói 
népi missziót írásban, szóban, modern sajtóban, utcai prédikációkban, 
a szeretet mentő cselekedeteiben. Követelte a »laikus erők« mozgós;--
tását, az egyetemes papság« megvalósítását, a gyülekezetgondozást 
t s a cselekvő keresztyénséget. Érintkezik a pietizmussal, de angolszász 
hatásokat is feldolgoz magába^ és ezek mindjobban erősödnek benne. 
Korából messze kinőtt és olyan utakat mutatott, melyek még ma sem 
záródtak le. 

Botta István. 1 



TÁJÉKOZTATÓ 
Rovatvezető: DEZSÉRY LÁSZLÓ 

A m i s s o u r i Z s i n a t 

A Lutheránus Világszövetség kor-
szakában nem volna teljes a világ 
evangélikusságáról alkotoll képünk, 
h a teljesen kikapcsolnék érdeklődé-
sünk köréből azokat az evangélikus 
egyházakat, amelyek komoly hitval-
lásos alapon állanak, de a Világ-
szövetségen kívül vannak bizonyos 
okok folytán. Ezen evangélikus egy-
házak legjelentősebb csopor t ja az. 
amelyet a Missouri Zsinatról missouri 
csopor tnak neveztek ál talában. 

A Missouri Zsinat 1847-ben alakult 
Amerikában 12 olyan német evan-
gélikus gyülekezetből, amelyben ' az 
akkori ébredésnek a gyümölcseként 
a racional izmus végleg kiszorult az 
egyházi 'é le tből , és a biblia ismét el-
foglalta a maga méltó helyét mint a 
hitéletnek egyetlen fo r rása és funda -
mentoma. A gyülekezetek tagjainak 
nagyrésze még az óhazában átélte 
a porosz unió körül i harcokat . Egy 
részük egyenesen hitéért és meggyő-
ződéséért hagyta el régi hazáját . Ter-
mészetes, hogy ezek a gyülekezetek a 
biblia mellett az evangélikus egyház 
hitvallási iratait is nagyon komolyan 
vették. Ebből a 101 évvel ezelőtti 12 
gyülekezetből egv évszázad alatt 4000-
nél több lett. Az egvházlagok száma 
pedig másfél millión felül van. 

Ha a Missouri Zsinatot jellemezni 
akar juk , azt kell mondanunk , hogy 
bibl ikus és hitvallásos egyház. Az 
egész egyházi élet a bibliához iga-
zodik. A missouriak számára a biblia 
Isten szószerinti kinyilatkoztatása. 
Vall ják a régi lu theránus atyákkal 
együtt a verbális inspirációt Mivel 
a biblia Isten szószerinti kinyilatkoz-
tatása, ezért tévedhetetlen és a leg-
főbb tekintély minden kérdésben. A 
bibliával ellenkező tanítást pedig a 
Missouri Zsinat nem tűr meg a maga 
kebelében. 

A biblia a hitélet fo r rása . Az ebből 
a for rásból merített liilet val l ják 
meg az evangélikus egyháznak a hi t-
vallásai, ahogyan azok- az 158ü-ban 
megjelent Concordia-könyvben van-
nak. A hi tval lásoknak itt sokkal na-
gyobb tekintélyük van, mint más egy-
házakban. A hitnek csak másodla-
gos for rása i itt is, de forrásai . Nem 
„amennyiben", hanem ..mivel" min-
denben megegyeznek a bibliával. A 
biblia és hi tval lásaink tiszta tanítása 
n y o m j a rá leginkább a maga bélye-
gét e r re az egyházra.. 

A tanítás mellett teljesen há t t é rbe 
szorul mindenféle egyházi szervezet. 
Egyházszervezetük nem püspöki és 
nem is presbiteri , hanem zsinati, de 
teljesen mellékesnek ta r t j ák ezt. h i -
szen a biblia nem mond semmit az 
egyházi szervezetről. De amit ide-
vonatkozóan megtalálunk a bibliában, 
ahhoz végsőkig ragaszkodnak. A 
biblia és hitvallásaink értelmében az 
egyház a szentek közössége a gyüle-
kezel. Tu la jdonképpen mindig a helyi 
gyülekezetben valósul meg a bibliai 
egyház. A bibliában nem is találunk 
gyülekezetek felett álló szervezetei. 
Lu the r is a helyi gyülekezetet tekin-
tette minden egyházi hala lom leté-
teményesének. így van ez itt is. A 
helyi- gyülekezettel szemben a ma-
gasabb egyházi közületeknek csak 
alárendelt szerepe van. Csak az 
ellenőrzést gyakorolják az egyes gyü-
lekezetek felett, de intézkedési és tör-
vényhozási joga felettes közületnek 
nincsen, csak a gyülekezetnek. Ezért 
m a j d n e m minden gyülekezetitek kü-
lön egyházi a lkotmánya van. A gyüle-
kezettel szemben az egyházkerület 
egyházmegye itl nincsen) csak az 

intés és a kizárás ha ta lmát gyako-
ro lha t ja abban az esetben, ha a gyü-
lekezet a tiszta tanítástól eltér, vagy. 
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a maga berendezkedésében, vagy 
gyakorlati éleiében nein alkalmazko-
dik a bibliához és hitvallásainkhoz. 
Az ellenőrzésen kívül a magasabb 
egyházi közületek, a kerülel és a 
zsinat inkább célégyesülések olyan 
feladatok elvégzésére, amelyeket az 
egyes gyülekezetek magukban egyál-
talán nem, vagy csak nehezen tud-
nának elvégezni. Ilyenek a sajtó, a 
misszió, a lelkészképzés, a szeretet-
munka, stb. 

A bibliai tanítás mellett komo-
lyan veszik az egyes gyülekezeti ta-
goknak az egyéni életét. A megtérni 
nem akaró, megátalkodott gyüleke-
zeti tagokkal szemben gyakorolják 
Máté 18,15. alapján az egyházi fe-
gyelmei. Nemcsak a megintést, ha-
nem az cxkommunikációt is. A fe-
gyelmezés kiterjed az egyháztag éle-
lére és a tanításra egyaránt. Ha va-
laki nem vallja mindenben a bibliá-
nak tanítását, vagy botránkoztató 
életet él és nem hajlandó a tévlaní-
tásával és botránkoztató életével fel-
hagyni. azt kizárják. Az elmúlt év-
ben összesen !MKX) embert töröllek 
így a gyülekezeti tagoknak a listájá-
ról. Viszont ezt a veszteségei bősége-
sen kárpótolta az ugyanezen idő alall 
az egyházba betért 30.000 felnőtt. így 

' nem gyengíti, hanem erősíti az egy-
házat a szigorú egyházfegyelem. 

Komolyan veszik az Ágostai Hit-
vallás VII. cikkéi és erősen hang-
súlyozzák azt. hogy az egyház igazi 
egységéhez elég az egyetértés az evan-
gélium tanítására és a szentségek ki-
szolgáltatására nézve. De ahol ez az 
egység nincsen meg, ott óvakodnal 
is mindenféle közösségtől. Ezért íté-
lik el nagyon súlyosan a porosz 
uniót, de minden más olyan egyházi 
közösséget is, amely a teljes tanegy-
ség hiánya mellett fennáll '(1. Kor. 
1,10 Exkluzivitásuk miatt nagyon 
sok gyalázat érte és éri ina is őket, 
de annak egyedül* oka a bibliához 
és hitvallásainkhoz való szigorú ra-
gaszkodásuk. 

Mivel a Lutheránus Világszövetsé-
gen l>elül sincsen nv.>g a teljes tan-
egység, és szerintük minden ilyen 
közösség uniónizmusnak számít, nem 
csatlakoztak a Világszövetséghez sem 

A Világszövetség lagegyházai külön-
ben sem tekinthetők missouri érte-
lemben igazhitű egyházaknak a kö-
vetkező okokból. 

1. Nem vallják a bibliának a ver-
bális inspirációját. így a bibliáról 
lehet ígyis, meg úgyis vélekedni. 

2. Nem minden egyház fogadja el 
az ~1580-as Concordia-könyvel (pl a 
dán egyház és a német missziók 
nyomán keletkezett legtöbb missziói 
egyház). Azonkívül is ott van minden 
egyházban az uniónizmus mételye, ha 
a maga kebelén belül különböző ta-
nításokat tűr meg. Pl. a dán bei-
missziói irány és a grundtvigianízmus 
vagy a pietista és magasegyházi 
irányzat, vagy a konfesszionális és 
bartiánus Iheologiai irány egymás 
mellett egy egyházban unuiónizmus. 
Hiszen 1. Kor. 1,10 alapján teljes 
egységnek kell lennie egy egyházon 
belül. Az egymásnak ellentmondó 
irányok mindegyike nem lehet igaz 
és biblia szerinti. Egyiknek hamisnak 
kell lennie. Az egyháznak az Ige fé-
nyében meg kell vizsgálnia minden 
tanítást és a hamisra rá is kell mon-
dania azt, hogy hamis. IIa ezt nem 
teszi, az igazsághoz lesz hűtlen. A 
szentségek kiszolgáltatására nézve 
sincsen a Világszövetségben egység, 
mivel ezen a téren helyesen eljáró 
egyházak mellett olyanok is vannak, 
amelyek hivatalosán is úrvacsorakö-
zösségben vannak másfelekezetűekkel 
pl. a németek a reformátusokkal, a 

skandinávok és anglikánokkal). 
3. A legtöbb egyházban hiányzik 

a bibliai egyházfegyelem. Nem zárják 
ki a nyilvánvalóan hitetleneket, aki-
ket saját üdvösségük érdekében nem 
volna szabad egyháztagoknak tekin-
teni. Helyette hamis biztonságérzet-
ben ringatják el őket. 

4. Sok egyházban nem érvényesül 
a bibliai egyházfogaloin és nem az 
egyes gyülekezetekre, hanem maga-
sabb közületekre helyezik a súlyt. 
Ezeknek az egyházaknak a bürokra-
tizmusa él csupán az államnak a tá-
mogatása folyamán, de a gyülekezeti 
élet- kihalt már. Ezenkívül az északi 
egyházaknak a lelkészi hivatalról való 
magasegyházi felfogása is hamis, mi-
vel ott a lelkészeket a p ü s p ö k és 



nem a g y ü l e k e z e t szenteli fel. 
Az apostoli szukcesszió letéteményese 
pedig nem a püspök, lianemr a gyü-
lekezet. 

De elzárkózása inelfett sem szekta 
a Missouri Zsinat, amely a maga 
igaznak vélt és csalhatat lannak tar-
tott tanításával r ingatja el magát. 
Nem mindenfelé zárkózik el ilyen 
mereven. Az igazi hitvallásaink sze-
r int i egységre minden egyházzal ha j -
landó. ha ennek bibliai és hitval-
lási feltételei megvannak. Alakulása 
óta résztvesz a Missouri Zsinat az 
amerikai evangélikus egységmozgal-
makban. A mult században termé-
szeteseit nem csatlakozhatott szigorú 
hítvallásossága miatt a hilvallási-
lag langymeífeg . ,Lutheran General 
Synod - ' nevű átfogó egyházi szer-
vezethez, mivel tagegyházai között 
hitvallásilag teljesen színtelen egyhá-
zak is voltak. A General Synoddal elé-
gedetlen és a belőle kilépő zsinatokkal 
együtt tanácskozott egy komolyabb 
hitvalláso9- alapon álló közös szerve-
zet létrehozásáról. Itt is az volt a 
missouriak véleménye, hogy minden 
külső szervezeti egységnél fontosabb 
először az egységes tanítás. Ezért sza-
bad tankonferenciákon tárgyalták is 
ezeket a kérdéseket, de nem vár ták 
be azt az időt, 3míg a tanegység meg 
is valósult. Ezért az így létrejött 
„Lutheran General Council ' :-hoz sem 
csatlakoztak. 

1872-ben sikerült azután igazi egy-
ségre jutnia a Missouri Zsinatnak 
több másik zsinattal. Ezek nem siet-
tek a közös szervezettel. Csak akkor 
alkották azt illeg, amikor a teljes 
tanegység mái' létrejött. Ennek az 
egységes szervezetnek a neve: ,.Evan-
gelical Lutheran Synodical Confe-
rence of Nor th "America". Tagegy-
házai ma ismételt összeolvadás után: 
1. a Missouri Zsinat (34 egyházkerü-
letben 1,516.368 lélek), 2. a Wisconsin 
Zsinat (9 egyházkerületben 324.492 lé-
lek), 3. à Norwegian Synod of the 
American Lutheran Church (1 egy-
házkerületben 9.367 lélek), és 4. & 
Slovac Lutheran Church of Ame-
rica (1 egyházkerületben 23.377 lé-
lek). Ez a zsinati konferencia h iva-
tott ápolni a közösséget és egységei 

az egyes tágegyházak között és kö-
zös m u n k á r a összefogni őket. A zsi-
nati konferencia is vallást tesz a lkot -
mányának az első paragrafusában a 
biblia mint Isten szószerinti kinyi-
latkoztatása és hitvallásaink melleit. 
Ezeknek az egyházaknak közös angol 
nyelvű énekeskönyvük és l i turgiá juk 
xan és közösen végzik a négerek kö-
zötti missziói munkát Amerikában és 
Afrikában. Más egyházzal egyházi kö-
zösségre csak valamennyi tagegyház 
hozzájárulásával léphet egy egyház. 
Ez az egyházi közösség jelenleg az 
amerikai f inn Lutheran National 
Church-csel áll fenn. A finnek j e -
lentős anyagi támogatásban is része-
sültek a Synodical Conference ré-
széről, de tavaly lemondtak minden 
további támogatásról, mert úgy ér-
zik, hogy erre többé nincsen szüksé-
gük. Ennek a f inn egyháznak 7.418 
tagja van. 

Az európai nagy evangélikus nép-
egyházak egyikét sem tar t ják igaz-
hi tűnek és csak a kisebb hasonlóan 
szigorú hitvallásos lu theránus sza-
badegyházakkal tar tanak közössége!, 
amelyek részben missouri példán, 
alakultak. Ilyenek a Szászországi, 
Franciaországi, Lengyelországi. Dániai 
és Finnországi Lutheránus Szabad-
egyház. Egy ideig Szlovákiában is 
volt egy kicsiny szabadegyházuk Pe-
likán lelkész vezetése alatt, de ez 
ismét beolvadt a nagy népegyházba. 
1947-ben létrejött a tanegység a po-
rosz ú. n. ólutheránusokkal is. EzL 
is tankonferenciák előzték meg. Mi-
kor létrejött a teljes tanegység, a 
Szászországi Lutheránus Szabadegy-
ház velük közösségre lépett szószék 
és oltárközösség formájában . Az 
ólutheránusok azelőtt az országos 
egyházakkal is tartottak, de a f ront 
után, amikor a lu theránus országos 
egyházak is tagjai lettek az Evange-
lische Kirche in Deutschland nevű 
átfogó tulajdonképpen uniált egyházi 
szervezetnek, otthágyták őket. Tár-
gyalások folynak jelenleg a többi né-
met lu theránus szabadegyházzal is az 
egyesülés lehetőségeiről. Amerikában 
pedig elég előrehaladott s tádiumban 
A ' a n n a k az egységre irányuló tárgya-
lások a Missouri Synod és az Aine-



aúcan Lutheran Church közölt. Ha 
ez az egység létrejönne, akkor ez a ! 
^csojxort lenne a legerősebb lutherá-
nus csoport Aifierikában. Tárgyalá-
sok folynak az United "Lutheran 
Churchcsel isj, de itt sokkal nehezeb-
ben megy a dolog, míürt iez az egy-
ház maga sem egységes a maga ber-
keiben. A lundi világgyűlésre is el-
küldték a képviselőket megfigyelők-
ként, akik természetesen a közös úr-
vacsorán lelkiismereti okokból nem 
vetlek részt. 

Európán kívül még Ausztráliában 
van egy szövetséges egyházuk! a leb. 
30.000 lelket számláló Evangelical 
Lutheran Church of Australia. 

A világnak valamennyi lutheránus 
egyházáért felelősséget éreznek. Nem-
csak a szövetséges európai egyháza-
kat támogatják, hanem a német or-
szágos egyházakat, sőt a porosz unión 
belüli lutheranizmust is. Patriarchá-
juk Dr. Walter emlegette gyakran a 
„lutheránus felelősség"-et, amellyel ők 
a többi lutheránus egyház irányában 
tartoznak. De a német országos 'egy-
házak mereven elzárlcódtak előlük 
hitvallásosságuk miatt. Ma úgy lát-
szik, a külső nyomorúság megint fo-
gékonyabbá tette a német evangé-
likusságot. Nagyban hozzájárult ehhez 
a missouriak segítő és mentő szere-
tetének a megtapasztalása. Az első 
élelmiszer-csomagokat a front össze-
omlása után a Missouri Zsinat 
megbízásából küldte Németországba 
Dr. Hehnken zsinati elnök. A háború 
utáni európai, főleg németországi egy-
házi újjáépítési célokra a Missouri 
Zsinat 2 és fél millió dollárt szava-
zóit ineg. Természetesen a szabad-
egyháziakat is segítik ebből. Eddig 
Ili baraktemplomot építettek a sza-
badegyházaknak. A szabadegyházak 
theologiai szemináriuma is az ő se-
gítségükkel nyilt ineg. De az orszá-
gos egyházak is nagyon jelentős se-
gítségben részesülnek. A Német Evan-
gélikus Egyház gyűlésén Niemöller 
külön kiemelte a missouriak nagy se-
gítségét. A^ anyagi segítségnél együtt-
dolgoznak a többi egyházakkal és 
nem kérdezik meg a hitbeli álla-
|H)tOt. ' I I 

I gyanakkor lelkileg is felelősséget 

j éreznek a német evangélikusság iránt. 
1 Theologusaik, köztük Behnken zsinati 

elnök is ismételten jártak Németor-
szágban, ahol konferenciákon és 
gyülekezetekben szolgáltak. Jelenleg 
Bad Bollban folyik egy nagy kon-
ferencia, ahol a missouriak több száz 
lelkésszel érintkeznek és tárgyalták 
meg az Ige alapján a legégetőbb kér-
déseket. Az Amerikában járó európai 
theologusok, Dibelius, Asmussen, Lil-
je, Nygrén, sőt az egészen más irányt 
képviselő Niemöller is az ő vendégeik 
is voltak Amerikában. 

Az eleven egyházi élettel egyült 
jár a nagy missziói felelősség. Egy-
házi gyűléseiken a jelentések sorrend-
jében mindig a missziói jelentésé az 
első hely. Nagyon sokáig csak be-
vándorló németek között végeztek 
missziói munkát, de. ez abban az idő-
ben olyan nagy és kiterjedt volt, 
hogy inás missziói munkára nem is 
voltak képesek. Ennek az eredménye 
nagy részt, hogy a százegy évvel ez-
előtti 12 gyülekezet máig 4.000 fölé 
szaporodott. Ugyanakkor az egyes 
gyülekezetek támogatták anyagilag a 
Lipcsei és a ITermannsburgi hitvallásos 
missziókat. Amikor azonban a német 
theologia mind jobban eltért a mult 
század folyamán atyáink hitvallásos 
tanításától és ezek a missziók is vo-
nakodtak halározollan állást foglalni 
az új theologiai irányok ellen, meg-
szakadt a kapcsolat köztük. 

önálló pogánymissziói munkába 
először a 70-es években fogtak a 
Synodical Conference egyházai közö-
sen az amerikai négerek között, ahol 
nagyon hamar szép gyümölcsöket lát-
hatlak. A megtérő pogányokon kívül 
egy másik eredmény az volt, hogy 
több már meglevő néger gyülekezet, 
amely együttesen az Alfa Zsinatol al-
kotta, lelkészi karával együtt vágyó-
dott az ige komolyabb megismeré-
sére, kérte a felvételét a missouriak 
lelki közösségébe. Ma a megtért né-
gerek mind ebben az Alfa Zsinatban 
egyesültek, amely kb* 13.000 tagot 
számlál. Ahol azonban nincsenek so-
kan a négerek, olt vegyes gyülekeze-
tek is vannak. 

Az indiánok közölt a Missouri Zsi-
nattal szövetséges Wisconsin Zsinat 



végez missziói munkát. Ezt túino- ] 
gatja a Missouri Zsinat is. Azonkí-
vül meg kell még említeni a zsidók ; 
és felekezetenkívüliek közötti missziói 
munkát. Van több olyan gyülekezet, 
ahol a tagoknak csak a 20*Vo-a szár-
mazik evangélikus ősöktől, a többi 
mind betért felekezetnélküli, vagy 
másfelekezetü. 

Az Unió határain kívül Kanadá-
ban, Alaszkában, Mexicoban, Cuba 
szigetén, Uruguayban, Paraguayban, 
Guatemalaban, Braziliában és Argen-
tínában végeznek missziói munkát. 
Még a tábori lelkészeik is végez^i^k 
missziói munkát a Panama-csatorna 
övezetében lakó spanyolok között. A 
munkának az eredménye gyanánt 
mindenfelé ébredések vannak Amerika 
spanyol lakossága között, Még Mexi-
coban is, ahol nagyon nehéz min- | 
denféle protestáns missziói munka. 
Talán az amerikai spanyolok révén 
egykor az európai spanyolok közé, 
is utat törhet majd magának Istennek 
az igéje. 

Európában a ' szövetséges szabad-
egyházaik missziói munkáját támo-
gatják. Különösen Franciaországban. 
Önálló munkát Angliában végeznek. 
Londonban 2, vidéken több kisebb 
gyülekezetük is van. 

Ázsiában India volt az első missziói 
munkamezejük. A tanulók közölt 
kezdték meg a missziói munkát olyan 
misszionáriusokkal, akik Lipcsét lel-
kiismereti okokból elhagyták, mivel 
nem foglalt határozott állást biblia 
ellenes tanítások ellen. Lassan kiter-
jeszkedett a munka a malajalem 
nyelvterületre is. Itt is előfordult is-
mételten, hogy nemcsak a pogányok 
tömegei csatlakoztak ébredések alkal-
mával, hanem már meglevő nem 
evangélikus gyülekezetek lelkészeik-
kel együtt, akik komolyabban akar-
tak a biblia mélységeibe belehatolni. 
Indiában is öntudatosan képviselik az 
államtól független szabad népegyházi 
típust. Amikor a legtöbb más misszió 
az iskoláihoz államsegélyt vett igény-
be, ők ezt határozottan visszautasí-
tották. Ennek azután az lelt a követ-
kezménye, Jiogy másutt majdnem va-
lamennyi iskolát be kellett zárni, vagy 
átadni az államnak egyéb intézmé-

nyekkel együtt, amikor, a 'kormom 
néhány évvel ezelőtt megszűntéiéit 
minden államsegélyt. A missouriak-
nak azonban egyetlen Iskolát, vagy 
másik intézményt sem kellett bezár-
niok. Indiában kb. 20.000 gyülekezeti 
tagjuk van. 

Indián kívül Kínában dolgoznak 
még régebbi idő óta. A Fülöp szige-
teken és Japánban nem régen indult 
még csak meg a missziói munkájuk. 
Japánban egy fehér és egy amerikai 
japán lelkésszel indították meg a 
munkát ennek az évnek az elején. 
A tavalyi gyűlésükön kimondták azt 
is, hogy rövidesen a mohamedánok" 
között is kezdenek munkát Kur— 
disztánban. Különben Indiában \ 
Missouri Zsinat végzett nagyon so-
káig egyedül az evangélikusok közül 
mohamedán missziói. 

Afrikában 10 évvel ezelőtt Isten 
egészen különös módon nyitott nekik 
ajtókat. Ide 32 már meglevő másfe-
lekezetü gyülekezet hívta őket. hogy 
jobban megismerhesse az igét. Ma k: . 
100' gyülekezel van ezen a területen 
Nigériában, a gyülekezeti tagoknak a 
száma pedig 10.003-en felül van. Ezt 
a munkát a Sydnodícal Conference 
végzi és különösen az Alfa Zsinat 
néger gyülekezeti éreznek nagy fele-
lősséget nigériai fajtestvéreik iráni. 

A szintén szövetséges Evangelical 
Lutheran Curch of Australia az 
ausztráliai kontinens benszülöttei kö-
zölt és Ujguinea szigetén a pápuák 
közöli végez missziói munkát nagy 
áldással. A pápuák között a Missouri 
Zsinat is segít, hogy a mostani na^v 
alkalmakat ez a kicsiny egyház, amely 
maga is szórványegyház 130.000 lé v 
az egész kontinensen szétszórva ! . job-
ban kihasználhassa. 

A missziói munka melleit említést 
érdemel az iskolai munkájuk. Majd-
nem minden gyülekezetnek van elemi 
iskolája. Ezekbe, valamint a 18 közép-
iskolába (College és a valpaíaisoi 
egyetemre csak úgy tódulnak a más-
vallásúak is, mert jóhírben állnak 
ezek az iskolák. Theologiai szeminá-
riuma St. Louisban és Springfieldbcn 
van. A hallgatóknak a száma tavaly 
St. Louisban 600. Springfieldben 103 
körül volt. A 18 középiskola közűt 

\ 



2 a néger missziónak a szolgálatában" 
áll és egyikben Iheologiai tagozat is 
működik. 

Áldozatkészségük is figyelemre-
méltó. Átlag 18 dollárt áldoznak 
személyenként egyházi célokra egy 
évben. A protestánsok közötti állag 
22 dollár. Van olyan gyülekezet, 
amely teljesen maga tart el egy-egy 
misszionáriust a lelkészén kívül, de 
van olyan tehetősebb gyülekezeti lag 
is, aki ezt egy maga teszi meg. Köte-
lező egyházi adó náluk nincsen, de 

- annál több szó esik az igehirdetés-
ben az Istennek leisző adakozásról. 

Az egész világon ismerik a .,Luthe-
ran llour" rádióműsorát. Ezl a 
Missouri Zsinat st. louisi rádióállo-
mása sugározza szét és rádióállomá-
sok százai közvetítik. Különösön a 
délamerikai spanyolok között végez-
tek ennek a rádióállomásnak a spa-
nyol-nyelvű igehirdetései nagyon ál-
dott szolgálatot. Egy tucatnyi nyel-
ven van állandóan igehirdetés. Ebben 
a tekintetben páratlan voll a Missouri 
Zsinatnak ez a kezdeményezése. Ma 

.már utánozzák és van „Methodist 
llour" és „Catholic Hour" is. De ezt 
a „Lutheran Hour"-t másfelekezetüek 
is szívesen hallgatják. Hívő körökben 

mindenfelé ismeretes. Az ausztráliai 
Evangelical Lutheran Church leg-
utolsó közgyűlésére távirati üdvözle-
tet küldölt az ausztráliai kb. 40.000 
tagol számláló reformátusokból álló 
C. E. szövetség és a táviratban meg-
említette, hogy lagjai kivétel nélkül 
hallgatják rendszeresen a „Lutheran 
Hour" műsorát és sokat épülnek be-
lőle. 

Stewart skót evangélizátor a buda-
pesti felkészek előtt az evangélikus 
egyházai mondta Amerika legeleve-
nebb egyházának. Az ébredés egyik 
fészkének mondta a st. louisi Iheo-
logiai szemináriumot, ami a Missouri 
Zsinaté és a „Lutheran Hour"~t is 
megemlítette mint az ébredés áldott 
eszközét. Igv Stewart elismerése tu-
lajdonképpen a Missouri Zsinatra vo-
natkozik. Valószínűen nem a szigorú 
hitvallásosság nyerte meg a reformá-
tus Stewart letszésél, hanem az az 
eleven keresztyénség, amit ott látha-
tott és ami a Missouri Zsinatol más 
egyházak fölé emeli. Ez az eleven 
keresztyénség gyakorol vonzást és hó-
dít mindenfelé. Azok is tanulnak tőle, 
akik más nézeten vannak. 

* Weiler Henrik 

Könyvismertetés 

I). l)r. Profile Károly: A Imit vi-
lájía- Bevezetés a keresztyén hittanba 
Győr, 1048. Harangszó kiadása. 360 
lap, ára 50 Frt. 

Jó könyv, kiváló mű. Nem hiába 
egy élet munkája, mégpedig ygy szor-
galomban eltöltött élet érett mun-
kája. összeülhetnénk akár többen is, 
hogy hibáit felkutassuk, hiányosságait 
megleljük, de mégha minden cselben 
igazunk volna is, kritikánk jóformán 
semmit sem nyomna a latban, - oh 
nagy súlyú a mű értéke! Csak mél-
tató szavak illenek hozzá. 

Prőhle Károly dogmatikájának 
egyik legdrágább értéke a inií egy-
sége- Kerek egész. Vasváza van. Tö-
retlen végig-gondolás az, ami jel-
lemzi. Sehoísein mond ellene önma-
gának. Részarányos; csak olt mond 

többet, ahol a tárgy megköveteli, nem 
pedig ott, ahol valamiféle aktualitás 
csábíthatná. Nem tankönyvnek ké-
szült — szerzője vallomása szerint 
—, mégis tanuló-könyv, standard 
munka s bizonyára hosszú időn át 
az is marad magyar evangélikus egy-
házunkban. Olvasásánál az ember be-
lekóstol abba, amit tudományos rend-
szerességnek szoktunk nevezni. Ez bi-
zony nem mindenkinek adalik meg. A 
hittudósnál pèdig egyenest veszedel-
messé is válhat a puszta tudományos-
ság igyekezete, a rendszerező mód-
szer eluralkodása. Ismerteteti köny-
vünknél azonban a rendszer soha 
sincs a hit igazságainak rovására. Ide 
tartozik még az is, hogy szintetikus 

! munka. Kiterjed ugyan részletekre is, 
de nem vész el bennök, sein nem 
hagyja őket szerteszórva Stílusának 
szabatossága is jó szolgálatot tesz a 

I mű egységének. 



Értéke azután ennek a hi t tannak 
szerzője alapos filozófiai felkészült-
sége. A mai theologus-nemzedék 
messze mögötte marad filozófiai mun-
kák ismeretében. Kétségtelen, hogy 
ma kisebb is a filozófia kísértése a 
theologiában, mint volt egy-két nem-
zedékivel ezelőtt. De az is kétségte-
len, hogy egy igazi theologusnak csak 
a javára válik, h a szembe tud nézni 
a filozófiával, a különböző vallások 
és világnézetek tanításával, eredeti 
for rásokból tanulmányozAra azokat, és 
így a velük való állandó harcban 
tud ja győzelemre vinni a keresztyén 
liit igazságait. Ennek kedvező volta 
kiváltképpen az apologetikus részek-
nél mutatkozik meg, sohasem levegőbe 
vagdos, hanem mindig a valóban se-
bezhető pontokon találja el ellenfeleit. 
Meggyőződésem egyébként, hogy — 
jóllehet ''csak közvetve foglalkozik 
könyvünk filozófiai problémákkal — 
mégis komoly filozófiai ismereteket 
is ád a Arele foglalkozónak. 

Végül hadd e j t sünk szót arról, hogy 
ez a m ű hitvallájs a (szó legnemesebb 
értelmében. Átsüt sorain egy tudós 
-embernek kemény szellemi harcok-
ban megedződött személyes hite. Meg-
fogható könyvében maga a keresz-
tyénség a maga sajátos hitével. És 
leginkább — nem kirívóan, nem más 
felekezetek lebecsülésével nem üres 
elfogultsággal, de szilárd meggyőző-
déssel és meggyőző erővel — meg-, 
szólal általa a lutheri keresztyénség 
hitvallása. „Legfőbb igyekezetem az 
volt: úgy szólaltatni meg h i tünk igaz-
ságait, hogy saját meggyőző erejük 
minél közvetlenebbül érvényesüljön s 
-e közben minél jobban ki tűnjék hi-
tünk igazsága" — olvassuk az elő-
szóban. Nos, ez az igyekezete' célba 
talált. Evangélikus h i tünk igazságai 
tündöklően kitűnnek a lapok fekete, 
betűseregéből. Jézus Krisztus, a 
testté lett Ige áll mindenüt t a közép-
pontban. Istennek a Krisztusban adott 
kinyilatkoztatását a bizodalmas h i t 
ragadja meg. Az evangéliumot nem 
nyomja el a törvény. Az egyház és 
a kegyelmi eszközök kellő realitással 
hangsúlyozta tnak AiAikor ú jabb theo-
logiai i rányzatokat vesz számba, az 
atyák mértékén méri meg őket. Jó 

értelemben vett konzervatív hitvallá-
sosság ha t j a át. 

Beosztását nem részletezzük apró-
lékosan. Két főrészből áll: alapve-
tésből és kifejtésből. Az alapvetés a 
keresztyénség lényegét és igazságát 
t á r j a^ fö l s ebből következően a hit-
tan feladatát. A kifejtés a keresztyén 
hit igazságain visz végig, nagyjából 
a há rom hitágazat gondolatmenete 
szerint. 

Kár, hogy a szerző az erkölcstan-
nak hasonló kidolgozásáról már kény-
telen lemondani, az tárgyánál fogva 
még közvetlenebb, melegebb lenne. 
De ad junk hálát Istennek, hogy leg-
alább Prőhle Károly dogmatikája a 
b i r tokunk és mond junk köszönetet ,.a 
hanyat ló nap sugaraiban- dolgozó 
professzorunknak is, hogy bevezetett 
„a hit világába - ' . 

Scholz László 

Svájci theologiai irodalom. (Walter 
Lüthi, Erich Schick és mások 
könyvei.) 

Magyar evangélikus egyházunkban 
az utóbbi esztendőkben megnöveke-
dett az érdeklődés a svájci theologiai 
i rodalom iránt. Ennek legfőbb indító 
oka kétségkívül az a külső körülmény 
volt, hogy a német theologiai i roda-
lomtól a h á b o r ú elszakított bennün-

_ket; a h á b o r ú végezte óta pedig szinte 
csak svájci könyvekhez ju tha t tunk 
hozzá. Emellett azonban a lendületes 
ökumenikus munka is rá i rányí tot ta 
a figyelmet Svájcra és néhány nagy 
tlieologusuk neve is. Svájci u tam al-
kalmával magam is meggyőződhettem 
arról, mily szépen bontakozott ki 
ottan a theologiai i rodalom s mily 
nagy szolgálatol végez az egész vi-
lág protestant izmusának a svájci ki-
adók sora. Külön is kiemelem a kö-
vetkező kiadókat : Verlag von Fried-
rich Reinhardt. Basel; Verlag" vou 
Heinrich Ma jer, Basel; Evangelischer 
Verlag AG. Zollikon-Zürieh; Zvvingli-
Verlag, Zürich és az Ökumene köny-
veit megjelentető Gollhelí-Verlag, Zü-
rich. Mindegyik mögött áll egynéhány 
sokat író theologus (Lüthi, Thurney-
sen, Schick, Barth, Brunner slb.;., kik 
évtizedek alatt egyenkint is megalkot-



1ak egy kis theologiai könyvtárra való 
irodalmat. Több könyvíró theologus-
sal és kiadóval való megismerkedé-
sem során könyvekhez jutottam. Vá-
sároltam, ajándékba is kaptam, a 
F. Reinhardt és II. Majrr kiadóvál-
lalat pedig ismertetésre küldött né-
hányat. Ezekből kívánok most ízelí-
tőt adni. Hogy mekkora az érdek-
lődés lelkészi karunkban a svájci 
theologiai irodalom iránt, mutatja a 

MELE svájci könyvakciója: a fenti 
5 kiadótól az ökumené útján 941 
könyvet rendeltünk 4.329 sv. frank 
értékben!) 

Kezdem a F r i e d r i c h R e i n -
h a r d t kiadóvállalaton. 

Walter Lülhi könyveinek kiadója. 
Ismertetjük a következőket: Andach-
ten für alle Tage des Jahres, 11. 
kiadás, :J81 lap, 7.59 sv. frank; Dies 
ist's, was der Prophot Arnos gese-
hen hat, 11 kiadás, 13L 1., 2.59 sv. 
frank; Llabakuk rechtet mit Göll, 2. 
kiadás, 81 1., 2.— sv. frank; Johannes 
Das vierte Evangelium. 4. kiad., 375 
1., 7.— sv. frank; Der Heiland, Ein 
Gang durch die Bergpredigt, (Robert 
Rrunner-rel), 7. kiad., 231 1., 4.50 sv. 
frank. 

Lüthi, régebben baseli, mostan berni 
lelkész az egész világon prédikációi-
ról ismert. Rendszerint egy bibliai 
könyvet magyaráz végig sorozatosan. 
Alapígéül nagy szakaszokat, egész fe-
jezeteket vesz fel; olyan terjedelmes 
részt is, mint például Ján. ev. G. fe-
jezete, egy prédikációban dolgoz fel. 
Meglepő ez ma, mikor a versről versre 
való írásmagyarázat oly igen tért hódít, 
sőt az evangélizációkban egy rövid 
történetről vagy példázatról 6—8 ige-
hirdetést is hallunk. Kétségtelen, hogy 
ezzel a módszerrel néha fontos rész-
letek is elsikkadnak, viszont hatal-
masan kidoml)orodik egy-egy fejezet-, 
nek, egészben véve pedig egy-egy bib-
liai könyvnek az üzenete! Mesterien 
ért ehhez Lútlii. Ott ragadja meg a 
textust, ahol a legelevencbl)cn szól 
hozzánk és ahhoz igazítja a részlete-
ket több-kevesebb hangsúllyal. 

Nem véletlen, hogy az ótestamen-
tum prófétái iránt kiváltkép vonzódik. 
(A fentieken kívül Dánielről, Nehe-

ntiásról is írt; mikor látogatóban vol-
tain nála, éppen Malakiásnál volt fel-
ülve bibliája, azt kezdte nyilván ma-
gyarázni.; Prófétikus egyénisége ő 
századunknak a nyugati keresztyén-
ség mezején! Kegyellenül őszinte. 
Hogy' tudja ostorozni a nyugali kul-
túrát, mely azonosítja magái az evan-
géliummal, holott nem az! ítéletet 
hirdet Amossal a szociális bűnök fe-
lelt Ämos 8,5. versének kereskedő 
emberét az európaival azonosítja, ki 
gyarmatosította az egész világot és 

».csellel, erőszakkal, puskaporral, ópi-
ummal, rabszolgakereskedelemmel s 
gyarmati háborúkkal leli gazdaggá a 
primitív népek vérén. Kemény sza-
Aakat használ saját hazájára is. Az 
evangélium egyházát sem kíméli. Ján. 
7. magyarázatánál a vitatkozó, de Jé-
zushoz csatlakozni mégsem akaró 
népben rámutat „a mi evangélikus 
vétkünkre-', hogy t. i. végtelen viták-
ban, véleménykülönbözőségek miatt 
morzsolódik szét egyházunk. Pedig 
egy ujjnyi reális engedelmesség — 
úgymond — többet érne, mint egy 

kilóméter discussió! 
Ilyen és ehhez hasonló kifejezései 

formailag is megragadok. A fordula-
tos beszéd művésze anélkül, hogy a 
textust elhagyná. Néha merész hason-
latai vannak. János 15. fejezetét pl. 
János Hegyibeszédének nevezi, e fe-
jezet Krisztusát pedig, mivel mint 
szőlőtőke a szőlőmíves és az ágak 
között közvetít: transformátornak, 
mert általa lesz az Isten szeretete fe-
lebaráti szeretetté. < 

Általában a János evangéliumáról 
szóló magyarázatát tartjuk a leg-
szebbnek, mert itt közvetlenül tesz 
tanúbizonyságot a Krisztusnak minde-
nekfelett való nagyságáról. A prófé-
táknál is igyekszik a christocenlriku*. 
szempontokra, mégis János evangé-
liumánál ez magától adódó. Nagyon 
figyelemreméltó ebből a szempont-
ból a Peter Bninnerrel közösen írt 
Hegyibeszéd-magyarázata. Bibliaórá-
kon magyarázták végig, váltakozva. 
Már a címe (Der Heiland, az Üdvö-
zítő) mutatja, hogy nem valamiféle 
keresztyén morált tanítanak, hanem 
az élő Megváltó Krisztus áll a Hegyi-
beszéd középpontjában is. A Mi-



atyánkról szóló két 'beszéd ezt kü-
lönösképp kiemeli. 

Áhilatoskönyve tar talom szerint az 
egyházi esztendő rendjéhez igazodik, 
formailag azonban nem egészen. I la-
A ' o n t a változik ugyanis a témája, pl. 
április szól hutvétról , jún ius a Szent-
lélek művéről. Minden hónapot egy 
példázat vezet be, pl. a reformációról 
szóló októbert az elveszett j uh pél-
dázata. Minden nap ra egy lapnyi ige-
hirdetés jut, rövid imádsággal, ének-

ve,rssel. Az alapige rendesen egy rövid 
vers. Talán ezekben a rövid magya-
rázatokban mutatkozik meg leginkább 
Lüthi szemléleLessége, erős egyénisége, 
sok eredeti meglátása — néha talán 
az ige tar ta lmán túlmenően is. 

Nagyjából ezen a vonalon halad 
Robert Brunner Jób-könyvéről szóló 
magyarázata: Der Göltetknechl, 3.—-
sv. f rank. Baselban lelkészkedtek 
együtt Lüthivel. A szenvedésben való 
igazi vigasztalás után ás le nagyon 
mélyen. 

A Reinhardt-kiadó bibliai sorozatát 
két bibliai könyv magyarázatával gaz-
dagította eddig Edüard Thurneysen, 
mégpedig a Filippi-levél és Jakab 
apostol levelének magyarázatával. 
Csak az első van kezünkben: Der 
Brief des Paulus an die Philipper, 
3. kiad., 164 1., 4.50 sv. f rank. Célja 
ugyanaz, ami Lüthié: olyan magya-
rázatot nyúj tani , melyet az egyszerű 
gyülekezeti tag is jól megért. Thur -
neysen nem annyira fordulatos es 
eredeti, mint Lüthi, de talán még hű-
ségesebb az igéhez, részleteiben is és 
talán még szemléletesebb egy-egy fé-
nyes hasonlatával. Nem egész feje-
zeteket, de összefüggő szakaszokat 
vesz alapígéül. Érdekes, amit elöljáró-
ban ír. E láru l ja benne, hogy a le-
ír tak egy mai gyülekezet előtt elmon-
dott prédikációsorozaton alapulnak, j 
de mégis úgy írattak le, hogy a pré-
dikáció-forma hát térbe szoruljon és 
az apostoli levél összefüggő üzenete 
kivilágoljon. Ennyiben inkább kom-
mentá r is, gyakorlati kommentár az 
ő magyarázata, mint Lüthié. Thurney-
sen kiváló m u n k á j a bizonyítja, hogy 
nemcsak bibliaórákon, de templomi 
igehirdetésekben is érdemes és ígé-

retes egy-egy bibliai könyvet végig-
magyarázn i 

Adolf Meier, Tut Busse und glau-
bet (1946, 140 1., 4,— sív. f rank) címen 
írt „bevezetőt az őskeresztyénségbe". 
Ez úgylátszik folytatása a könyv hát-
lapján hirdetett „újszövetségi beveze-
tőjének" (Die Umwelt Jesu und sei-

ner Apostel). Újszövetségi idézetek és 
korakeresztyén i rodalom teszi anya-
gát. Kezdi a zsidó népen s Keresztelő 
Jánoson, folytat ja Jézuson. Pál apos-
tolon s eljut az őskeresztyén gyüle-
kezetig. Nem a megszokott történetet 
kivonatolja, hanem az evangélium-for-
mál ta kezdetnek bensőséges mondani-

valóit t á r ja fel. A bűnbánatban és 
a hitben találja meg ezt. A keresz-
tyénség kezdettől fogva bűnbánat i 
mozgalom volt, embereket térített 
Istenhez. Ez a bűnbánat azonban nem 
zsidó, nem is pogány, lianem keresz-
tyén bűnbánat voll: az evangélium-

nak, a kegyelemnek édes íze já r ta át! / 
Tanulságos és ismeretközléssel építő 
könyv. 

Eberhard Zelhvegor, Was wissen 
wir vom ewigen Legen? 1947, 102 1. 
3.— SA-, f rank. Etz a könyv is gyüle-
kezeti célt szolgált. A hábo rú árnyé-
kában já ró gyülekezet kérésére tar-
tott előadások sorozatából nőt t ki. 
Jellemzi a kérdés anyagának jó is-
merete (a német anyag mellett mást 
is számba vesz) és folyékony, rend-
szeres kifejtése. Alázatosan áll meg 
a titkok előtt, de abban, ami az Írás 
a lapján tudható, nem bizonytalanko-
dik. Különösen határozott hangon 
szól a Krisztus személyéről és a 
Krisztus országának valóságáról. Ez . 
teszi, hogy a keresztyén ember bátor-
sággal s örömmel megy a " h a l á l b a 
és az örök országba. De határozot tan 
szól a halál irtózatos hata lmáról és 
a pokol valóságáról is. Röviden fe-
leletet kapunk olyan kérdésekre is, 
mint elragadtatás, angyalok létfor-
mája , viszontlátás, közbeneső álla-
pot, öngyilkosság, lélekvándorlás, ha -
lottégetés, halottakért való imádság. 
Nyereség az eloh rasása, 

Wilhelm Vischtr, Christenlehre, 36 
I., 1.50 SA', f rank. Konfirmációi vezér-
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fonal. Mindössze 22 kérdésből áll. 
Kezdi a keresztségen, végzi az úrva-
csorán, közbül pedig röviden — bá- ! 
midatos tömörséggel — az egész szo- ! 
kott káté-anyag megszólal. Minden 
kérdéshez rövid magyarázat, megta-
nulni való ill. elolvasandó igehelyek 
járulnak. A függelékben kottás Lu-
ther-énekek. Minden mondata ki-
faragott kő: szép és tömör, mint az 
igazság. 

A baseli H e i n r i c h M a j e r kiadó 
főírója Erich Schick, az oltani híres 
missziói sze.ninárium előadója. A lélek 
embere. Semmit sem ír, amin át ne 
tükröződnék a lelkipásztori felelősség 
és át ne dobbanna a felebarát üdvössé-
ge ért verő szív. ,,Besinnung unter dein 
Kreuz" (ihnen egy füzetsorozat jele-
nik meg. Jézus Krisztus keresztje az 
i hely, melyből mindent szemlél. Az 
I. .sz. füzet mindjárt erre a helyre 
visz el: Gethsemane, 1912, i'8 lap, 1.— 
sv. frank. Meditáció Jézus getsemáne-
kerti gyötrődése feleli. Titkát abban 
látja, hogy ez már a golgolhai harc-
nak a lélekben való előrevétele. Yégig-

Imegy ennek a harcnak három lép-
csőfokán: a szent egyedüllét, a há-
romszor ismétlődő imádság és a 
mennyből jövő angyali bátorítás fo-
kain. Közben gyönyörű mondatok 
születnek az olvasók pásztorolására.* 
Rámutatva pl. arra, hogy amikor 
Jézus elszakad a három tanítvány-
lói. magányosan imádkozván, éppen 
akkor cselekszik értük. így szól: „Az 
Isten elölt való igazi magányosság 
nem zárja ki az ember és ember közi 
való közösséget, ellenkezőleg egyedül 
az leszi lehetővé." A sorozatból meg-
kaptuk a sz. füzetet is: Handrei-
chung îles Geistes. 1942 38 I.. 1 — 
sv. frank. Fil. 1,19. verséhez fűzöli 
elmélkedés. Mikép nyújt segítőkezet 
nékünk a Szentlélek? 0 - és újszövet-
ségi példákal hoz. Reszel a leikenés-
röl, koronázásról, elpecsételésről. köz-
benjáró könyörgésröl, mint a Szent-
lélek segítőkezéről. Csaknem ismeret-
len bibliai helyeket hoz napvilágra s 
magyarázza egyikkel a másikat. A 
H. sr. füzet címe Die Anbetung und 
das Elend, 1942, 32 | , — 90 sv. frank. 

Móz. 4,31-ből indul ki: a nyomorú-
ság az Isten imádásának helyévé vál-

halik. Bibliai és egyháztörténeti pél-
dákon bizonyítja a keltő titokzatos 
kapcsolatát. 

Kifejezetten lelkipásztori írása a 
Beichte und Seelsorge, 1943, 50 1., 1.(30 
sv. frank. A szentírás szerinte azt ta-
nítja, hogy a gyónás mindig a lelki-
pásztorkodás gyümölcse. A lelkipász-
tori és igehirdetői szolgálatnak mint-
egy kritériuma az, hogy vájjon tá-
mad-e gyónás belőle. Egyúttal azon-
ban, azt is megállapítja az Írás alap-
ján, hogy a gyónó lélek mindig lelki-
pásztorolásra vár; a gyónó ember 
kérdező ember, ki az Isten bűnbo-
csátó felelete felől akar bizonyossá-
got. A szentírási rész után a történeti 
fejlődésen fut A'égig. Az evangélikus 
gyónást az jellemzi,, hogy az ige hir-
detéséből ered és az igében való 
életbe visz bele. Hangsúlyozza az 
igehirdetés, gyónás és lelkipásztorko-
dás egységét! Zinzendorf, Blumhardt, 
Lőlie és mások is szóhoz jutnak itt. 
Majd a modern ember szekularizált 
gyónásáról, a psychiatriáról szól, 
mely kirekeszti az Isten valóságát és 
magából az emberi lélekből próbál 
erőt kicsiholni. Végül az egyház fela-
datát jelöli meg: az egyházi hivatal-
nak nemcsak igehirdetői, de lelkigon-
dozói tisztnek is kell lennie. Hasonló 
témakörben mozog Psychologie und 
Heiliger Geist e. könyvecskéje (1943, 
51 1., 0.00 sv. frank). A kettő kap-
csolatát vizsgálja végig az egyháztör-
téneten. A megoldást a Szentlélek 
iskolájában járó és a Szentlélek szol-
gálatában álló psychologiában látja. 
Levonja ennek gyakorlati következ-
ményeit is. 

11a írásainak katalógusát nézzük, 
egy sor munkát találunk, mely a lé-
lek titkaival, cschatologiai kérdések-
kel foglalkozik. Ezek közt talán leg-
jelentősebb: Vom Zustand nach dem 
Tode, 2 kiadás, 19H. 46 1., 1.75 sv. 
frank. Miután a különbözőkép véle-
kedők közli toleráns magatartásra int, 
három kérdést ragad ki a complexus-
ból. Először az ú. n. közbeneső álla-
pot kérdését. Kitart mellette, hogy a 
léleknek az egyes ember halála és az 
egyetemes feltámadás közt közbeneső 
állapota van. mely ugyan nem vég-
leges. de mégis tudatosa élet állapota, 



az üdvösség vagy a kárhozat kósto-
lója. Második kérdésként fölveti: el-
haltak háthatnak-e az élőkre. ' .Blum-
hardt tapasztalataira hivatkozik. A 
megbocsátatlan bűnökkel meghalt em-
berek nyugtalansága átvitelik a ha-
lálon túlra is. A sátáni lelkek inkái-
nációra vágynak és boldogtalanságu-
kat igyekeznek másokra is áthárítani. 
Harmadik kérdésként a halottakért 
való könyörgést tárgyalja, szintén po-
zilíve. Egészken véve lélekzetelállító 
könyv, lia mindenben nem tud is az 
ember vele egyetérteni. Az érezhető, 
hogy a szerző hitéből beszél. 

E. Schick a biblia mellett a keresz-
tyén egyháztörténet gazdag anyagá-
ból szokta venni elmélkedéseihez a 
konkrétumokat. Szívesen foglalkozik 
nagy keresztyén egyéniségek életraj-
zával is. Ezek közé tartozik: Johann 
Hinrich" Wichern ein Herold des 
Helfens. 1947, 126 1., 4.30 sv. f rank; 
és Theodor Fliedner, Der Begrün-
der der Diakonie in der evangeli-
schen Kirche, 1948. 144 1., 3.50 sv. 
f rank. Két olyan könyv, amit me-
legen ajánlunk minden lelkipásztor-
nak. E. Schick ért ahhoz, hogy ezek-
ből a nagy életekből könnyedén ki-
emelje a jellemző dolgokat s anél-
kül, hogy aprólékoskodásokba té-
vedne, egész képet fessen róluk. í rása 
néhol regényszerűen izgalmas, mint 
pl. Wichern-könyvében a Luise Rei-
chardtról szóló fejezet. De sehol sem 
esik szét az életrajz és az életmű 
rajza. A „Weg und Werk" egysé-
gére törekszik. Stílusa egyszerű, ért-
hető. Régi idézeteket átír mai nyelvre. 
Fliedner-könyvéből kiemeljük, hogy 
gondja van azoknak a diakonissza-
házaknak az ismertetésére, melyek 
Fliedner alkotó gondolatainak foly-
tatásai voltak. Érdekes módon ezek-
hez csatolja az evangélikus dialcónia 
megalapozójának Florence Nigghtin-
gale-lel való találkozását és' reá való 
hatását is. 

Még két füzetről adhatok számol. 
A Barth Károly által szerkesztett 
Theologische Studien sorozatban je-
lentek meg. Ennek a sorozatnak Id-
adója az E v a n g e l i s c h e r V e r -
l a g A-G. Z o l 1 i k o n - Z ű r i c h . Itt 
jelennek meg Barth könyvei. 

10. füzet: Oscar Cullmann, Königs-
herrschaft Christi und Kirche im 
Neuen Testament, 2. kiadás, 1946, 48 
1., 2.50 sv. frank. Theologiai munka 
a javából. Az Isten országa és egy-
ház viszonyának évtizedek óta vita-
tott kérdéséhez szól hozzá nagy súly-
lyal. Isten országa és az egyház fo-
galma mellé harmadikként beiktatja 
a Krisztus uralmáét, királyságáét 
(Regnum Christi;. Mindhárom a vég-
időbe tartozik szerinte. A különbség 
az köztük, hogy Isten országa min-
denestül jövendőbeli, Krisztus ural-
ma s vele az egyház ideje viszont 
már kezdetét vette. Nem tartalmi kü-
lönbség áll fenn Isten országa és 
Krisztus uralma között, hanem csak 
idői. Isten országával szemben Krisz-
tus országának és az egyháznak is 
éppen ebben van a közös vonásuk, 
hogy Krisztus országa és az egyház, 
időileg meghatárolt időszakaszba tar-
toznak, időileg egybe esnek. Culmann 
meggyőzően bizonyítja az Újszövet-
ségből, hogy az üdvtörténet lineárisan 
folyik, egyszeri történésként; a görög-
gnósztikus ciklikus időfogalmat, az 
örök körforgás gondolatát el kell 
vetnünk. 

A részletekből csak egyet-mást 
emelhetünk ki. A regnum Christi 
effektív kezdete a mennybemenetel 
napja, (Jermészetesen Krisztus ha-
lála, feltámadása már döntő győze-
lem); Krisztus királyi uralkodásának 
utolsó fázisa pedig a paruziával 
veszi • kezdetét. A paruzia és a vele 
kapcsolatos események tehát még a 
Krisztus uralmának záróaktusába tar-
toznak; egyúttal azonban már bele-
nyúlnak a jövendő aeon kezdeti ak-
tusába! Innen az idői feszültség: 
Krisztus uralmában két aeon (Welt-
zeit, fordíthatnánk így: világszakasz) 
találkozik. Magában zárja a jelen-
való aeon végét és a jövendő aeon 
kezdetét. A „hatalmasságok" már le-
verettek, meg vannak kötözve — s 
a póráz hol szoros, hol laza —, de 
még nincsenek megsemmisítve. — Az 
egyház ideje is nagyjából a Krisztus 
királyságáé. Krisztus halála, feltáma-
dása, mennybemenetele alapján pün-
kösdkor veszi kezdetét. Belenyúlik a 
jövendő aeon kezdetébe (együttural-



kodás a visszatérő Krisztussal, ezer-
éves birodalom). Az idői feszültség 
itt is meg van: még vár a beteljesü-
lésre, de már is vár, hiszen a Lélek 
birtokosa. — Mi a különbség Reg-
num Christi és egyház között? A 
Krisztus uralmának tere az egész te-
remtett mindenség, királyságának tag-
jai minden lények mennyen és föl-
dön, a „hatalmasságok" is alá van-
nak vetve, az állam is, mégha nem is 
tud róla. Az egyház a Krisztus ural-
mának azonban nemcsak egy része, 
sávja, hanem a centruma, a szíve, a 
tengelye, a sarkpontja; tagjai azok, 
akik tudnak arról, hogy ők a Krisz-
tus uralmának részesei. Ezt hirdetni 
a feladata. 

Ennek a füzetnek és Culman ugyan-
erről a témáról később megírt köny-
vének (Christus und die Zeit, Die 
urchistliche Zeit- und Geschichtsauf-
lassung), mely még nincs birtokunk-
ban, nem mindennapi jelentősége lesz 
az újszövetségi theologia és az eclia-
lologia további kuthtására nézve. 
Mindnyájunknak el kellene olvasnunk. 

19. füzet: Günther Dehn, Unsere 
Predigt heute, 1946, :*0 1., 2.20 sv. 
frank. A meditációs könyveiről ná-
lunk is jólismert szerző, most bonni 
professzor, ebben a füzetében volta-
képpen tisztára a háború utáni német 
h'lyzetet veszi számba. Hosszan idő-
zik a kél világháború egyházi vonat-
kozásainak összevetésénél. Az igehir-
dető mai feladatát abban látja, hogy 
egyrészt az evangélium örömét hir-
desse a megtörött, megfáradt lelkek-
nek, másrészt pedig igazi politikai 
prédikációt nyújtson, ne papíroskard-
dal, hanem éles karddal küzdjön Szá-
munkra legértékesebb az a néhány 
lap, melyen az igehirdetés jelentő-
ségéről szól. Az evangélikus egyház 
mindig az igét tette az első helyre: 
ige és szentség, sohasem: szentség 
és ige. A szentség ige nélkül néma. 
az ige azonban szentség nélkül sem 
mes. Nem a szentség jogos helye 
ellen küzd, hanem az ellen a litur-
<>izálás ellen, szakramentalizmus ellen, 
mellyel ma sokan az igehirdetés ve-
szedelmessége elől fúlni igyekeznek A 
prédikálás Hogyan?-jára nézve-: tex-
tusprédikáció legyen és ne témapré-

dikáció. Ne mesterkedjünk bevezetés-
sel, befejezéssel. A prédikáció kezdő-
dik a textussal és véget ér, amikor 
a textusról elmondottuk, amit el-
mondhattunk. Persze nem építő exe-
gesis való a szószékre. Ne időzzünk 
sokat a galatáknál vagy a farizeusok-
nál, Isten nekünk üzen! Ne osz-
szuk két részre: szövegmagyarázatra 
és alkalmazásra, hanem alkalmaz-
zunk, miközben magyarázunk és ma-
gyarázzunk, miközben alkalmazunk. 

Kár, hogy a Zollikon-Yerlag egyéb 
könyveihez (Barth, W. Yischer; még 
nem jutottunk hozzá, Aalaniint a 
Zwingli-Verlag (Brunner!)-könyvei is 
hiányoznak ismertetésünkből. Remél-
jük, hogy még erre is alkalmunk 
nyílik. 

Scholz László 

Theologische Lileralurzeilung, Mp-
natschrift für das gesamte Gebiet 
cler Theologie und Religionswissen-
schaft 1947, 1—5 sz. (júl.-nov.) és 
1948, 1—3 sz. (jan.-inárc.) 

A német theologiai irodalomról 
évek óta alig hallhattunk valamit. 
Most valóságos kincsesbánya került 
kezünkbe a Theologische Litefatur-
zeitung nyolc számának megszerzésé-
vel. Ezt a folyóiratot Emil Schürer és 
Adolf von llarnack alapították an-
nakidején. 1944-ben, a 69. évfolyam 
évében, kénytelen volt megjelenését 
beszüntelni. A 70—71. évfolyam ki-
esett. 1947. júliusában indult meg újra 
a 72. évfolyammal. Azóta D. Ernst 
Sommerlath lipcsei professzor közre-
működésével Lie. Kurt Aland halle-
berlini professzor szerkeszti (Ver-
lag der Evangelischen Yerlagsanstalt 
G. m. b. II. Berlin, Nagy formátumú, 
sűrűn nyomott, temérdek anyagot fel-
dolgozó minden száma, egyenkint 61 
lapon. 

Nagyobbrészt könyvismertetéseket 
közöl, a theologia minden ágazatá-
ból; különösen bőséges az egyház-
történeti rész, óegyházi és keleti vo-
natkozásban is. Emellett közöl cik-
keket a theologiai tudomány köréből 
és az egyház égető kérdéseiről anélkül 
is, hogy az valamely megjelent könyv 
ismertetésébe kapcsolódnék be. Sőt 



hagyon érdekes újítása, hogy theolo-
giai és egyházi kérdésekről többek-
től hoz egyszerre véleményt, tétele-
ket, alkalmat adva a vitára. (Pl. a 
tudományos theologia és egyház vi-
szonyára nézve.) Kifejezett célja, hogy 
a német theologia és a nemzetközi 
theologia között összekötő szerepet 
vállaljon. A fenti számokban német1, 
svájci, holland, svéd, dán, finn, ma-
gyar, angol, amerikai, spanyol, olasz, 
francia nyelvű könyvekről ad ismer-
tetőt! Részletes könyvjegyzékekkel 
szolgál 1939 óla. A németországi meg-
maradt könyvtárállományról nyújt 
hiteles tájékoztatót. Közli a német fa-
kultások Berlin, Bonn, Erlangen, Göt-
tingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, 
Jena, Kiel, Leipzig, Mainz, Marburg, 
Münster, Rostock, Tübingen és egy-
házi főiskolák Berlin-Zehlendorf, 
Bethel, Wuppertal) stúdium-anyagát, 
professzorainak névsorát, címét. Ju-
biláló professzorokról (Eissfeldt, W. 
Bauer, B. Hermann) vagy elhunytak-
ról megemlékezik és szakjuknak meg-
felelő cikkekkel áldozik munkásságuk-
nak. Hogy tartalmilag milyen nívót 
képvisel, bizonyítsa néhány név, 
kikről mi is hallottunk: Bornkamm,• 
W. 3Bauer, M. Dibelius, L. Fendt, E. 
Fascher, K. Heussi, Horst Stephan, 
Thielicke, Eissfeldt, Bullmann, E.Wolf, 
(). Dibelius, Mulert, Schniewind, A. 
Weiser, Trillhaas, Klostermann, Eiert, 
Slangé, J. Behm és ezekhez hasonlók 
a munkatársai. 

Bészletes ismertetésbe nem bocsát-
kozhatunk. Mégis Ízelítőül kiemelünk 
egy-két témát, cikket a fenti számok-
ból. Mindjárt az első számban ;1947. 
júl.)_ Carl E. Schneider — ki 1947 
májusában tért haza Amerikába két 
évi európai tartózkodás után — ír 
„Ökumenikus egyetértés az amerikai 
és német protestantizmus közölt- ' cí-
men. Ismertetőt találunk a mai 
amerikai theologiáról. Teljes svájci 
könyvjegyzék 1910—10-ból. Ugyan-
ebben a számban olvashatunk hirde-
tést arról, hogy K. Aland szerkesz-
tésében új Luther-sorozat jelenik meg. 
„Luther deutsch" címen 10 kötet (á 
250 1.) válogatott Lulhermű és 3 pót-
kötet (életrajz, értékelés, Lulher-iexi-
kon) megjelentetésé" van tervbe véve. 

A laiin szövege^ németre fordítják, a 
németet is a mai nyelvhez simítják. 
Elhagyják, ami tisztára történeti ér-
dekű, hogy a teljes ós örök Luther 
szólalhasson meg. 

A 2. számból (aug.) kiemeljük a 
brit theologiáról (1939—45) szóló tá-
jékoztatót és részletes könyvjegyzé-
ket, valamint Bultmann cikkét: Pál 
és a hellenizmus. A 3. szám szept.) 
egy sor óteslamentomi tanul mám t 
közöl Eissfeldt tiszteletére. 1U talál-
juk a tudományos theologia és az 
egyház viszonyát tárgyaló ..megbeszé-
lést", melyet Otto Dibelius 18 tétele 
vezet be. Hozzászólnak még: Horst 
Stephan, Rudolf Hermann, H. Mi -
iért, J. Schniewind és Gerhad Jacobi. 
A 4. szám több újszövetségi tanul-
mányt közöl W. Bauer jubileumára. 
Jelentős cikk E. Wolf göttingeni pro-
fesszor cikke: Ecclesia pressa - ec-
clesia inililans, melyben az egyház jog-
biztonságának és a keresztyénség 
üldöztetésének problémájához szól 
hozzá, erősen óegyházi vonalon. Meg-
lepetés az 1945 40. évek német theo-
logiai irodalma: mintegy négyésfél-
száz könyvet sorol fel! Lutherről 
magáról 11 könyvel írlak ebben a 
két évben. Ez elég bizonyíték arra 
nézve, hogy a német theologiai iro-
dalom nem szűnt meg létezni. Az 
5. szám (nov. 'legérdekesebb cikke 
a német egyházi főiskolákról szóló 
tudósítás. A következőkről hallunk 
Auguslana-Hochschule Xeuendeltel-
sau-Heilsbroun; Kirchliche Hoch-
schule Berlin-Zehlendorf; Theolo-
gische Schule in Bethel; Theologische 
Schule Wuppertal; Evangelisch-The-
ologische Schule für deutsche Kriegs-
gefangene in England Norton Camp 
Az összeomlás óta óriási jelentősé-
gük van az egyházi főiskoláknak! Az 
1947. évi dec. számol nem kaptuk 
meg. 

A 73. évfolyamból három szám áll 
rendelkezésünkre (1948. jan.—márc. , 
Az 1. számból kiemeljük Georg Notíi 
erős vitaanyagot nyújtó tanulmányát: 
Az igehirdetés feladata egy alkonyodó 
világban. J. Behm a János evangé-
liumával foglalkozó kutatás mai állá-
sát ismerteti. Az ürvacsorakérdést há-
rom könyvismertetés fejtegeti: a svéd 
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Johansson, a konfesszionalizmusáról 
jólismert lutheri theologus, II. Sasse 
és F. Heidler Drezdában megjelent 
könyve. Klostennann ír a háború 
alatt lelt papyrusról. "A 2. számban 
H. Leisegang (Jena) cikkét olvassuk 
a keresztyénség alapfogalmairól. Ér-
dekes statisztikát találunk a német 
fakultásokon és egyházi főiskolákon 
tanuló theologusokra nézve. A nö-
vekedés állandó. Az 1945/46-os téli 
szemeszterre a fakultásokon 1026 
férfi és 101 nőhallgaló iratkozott be, 
a főiskolákon 211 férfi- és 18 nőhall-
galó. Az 1917 18-as téli szemeszter-
nek pedig már a fakultásokon 2491 
férfi- és 435 nőhallgatója, a főiskolá-
kon 630 férfi- és 104 nőhallgatója volt. 
Kél év alatt tehát bőségesen megkét-
szereződött a theologusok száma. Ez 
a szám ismerteti a moszkvai patri-
archátus folyóiratának 1947. évfolya-
mát nagy részletességgel. Végül a 3. 
számból kiemeljük Hans Ording 
Oslo) cikkét: Szimbólum és való-

ság. Megemlítjük, hogy a svájci iro-
dalom 1946 17 évi termését itt ta-
láljuk összegyűjtve és hogy itt hal-
lunk részletesen először külföldi fa-
kultásokról: Basel, Zürich, Leiden, 
Helsinki, Uppsala, Lund, Freiburg és 
Graz protestáns és r. k. fakultásairól. 

Magyar könyvet mindössze keltőt 
ismerteinek. Váezi Péter: A pápai 
politika kezdete a szlávoknál; és 
Szabó Géza dr.: A magyar refor-
mátus ortodoxia, a XVII. sz. theolo-
giai irodalma Nyilván esetlegesen ju-
tottak mindkettőhöz. 

Scholz László 

l)r. Bruno Balscheil és l)r. » a l -
liier Eichrodt: Die soziale Bolschaft 
des Allen Testamentes für die Ge-
genwart. 1944, 60 lap, Frl. 2.—, Fried-
rieh Reinhardt kiadása, Basel. 

Ez a 60 lapos füzet kél tanul-
mányt tartalmaz: az első Balscheité: 
Die soziale Bedeutung und Geltung 
des allieslainentlichen Gesetzes, — a 
másik Eichrodlé: Die soziale Bot-
schaft der Propheten als Wort Got-
tes für unsere Gegenwart. Baischeit 
tanulmánya az ótestamentumi tör-
vény szociális jelentőségét vizsgálja. 

Ezek a törvények az Ótestamentum 
"emberének hitéből fakadnak, amely 
az Egyiptomból megszabadító Istenre 
irányul. Istennek a szolgaság házá-
ból Izráelt megszabadító cselekedete 
minden ótestamentumi jogalkotás 
forrása. Mivel ez a szabadítás a nép-
nek minden tagjára egyformán érvé-
nyes, azért nem ismer el osztály-
ellentéteket és jellemzi a törvény 
előtt való egyenlőség A szabadító 
Isten az elnyomottak, gyengék, elha- . 
gyalottak Istene; ezért gondoskodik a 
törvény az özvegyekről és árvákról, 
a jövevényekről és idegenekről. Még 
a rabszolgák jogállása is más, mint 
általában az ókorban. Ugyancsak ez 
a vezérlő theooentrikus szempont irá-
nyítja a földi javak megítélését is. Az 
C'ré a föld és annak teljessége; Ezért • 
minden földbirtok voltaképpen csak 
kölcsön Istentől. Az ígéret földjét 
népének adta Isten s nem egyesek-
nek; ez az felfogás játszik bele az 
őskeresztvénség vagyonközösségébe is. 
A szombatév törvénye lehetetlenné 
leszi a nagybirtokok kialakulását s 
meg akarja gátolni a kapitalizmus és 
kamatszedés kifejlődését is. 

Mivel az ótestámentomi törvény a 
váltság (egyiptomi szabadulás) ténye 
felől tájékozódik s nem a teremtés 
felől, nem lehet szó a természetjog 
érvényesüléséről sem. 

E szerint a próféták szociális üze-
netét egész igehirdetésük összefüggé-
sében kell vizsgálni Igehirdetésük ve-
leje pedig Isten országának eschalo-
logikus hirdetése. Ez a szemlélet 
azonban éppen nem tesz közönyössé 
a jelen feladatai iránt. Sőt éppen 
ebből folyik Isten követelő akaratá-
nak hirdetése itt és most. az enge-
delmes élet feladata. A hit cseleke-
deteit keresik, az új élet fájának gyü-
inöltpseit kérik számon. A törvény 
ezeket megszabta. A próféták a tör-
vény negligálását vagy a vele való 
visszaélést, a helytelen joggyakorlatot 
bírálják élesen. Mert a törvény min-
dig lehetőséget ad az erősnek a gyen-
gék ellen való felhasználására. Külö-
nösen a királyok korában kezd ki-
bontakozni idegen példákra a kapi-
talizmus, a pénzgazdálkodás, a kifi-
nomult föníciai kultúra — a törne-



gek verejtékéből. Itt emelik fel pá-
rat lanul éles szavukat a próféták. 
Hirdetik, hogy az ember mint Isten 
gyermeke kell, hogy a gondolkodás 
és értékelés középpontjában álljon: 
a gazdasági és politikai szempontok-
nak háttérbe kell szorulniok. A meg-
romlott társadalmi és gazdasági rend-
del azonban nem valami újat állí-
tanak szembe, hanem Isten akara-
tát. Igehirdetésük persze azért ki-
indulópontjává vált reformkísérletek-
nek (pl. a Jósiás-féle . 

Mindkét tanulmány azzal a meg-
állapítással zárul, hogy az Ószövet-
ségnek nagyon fontos mondanivalói 
vannak szociális tekintetben is ko-
runk számára. A viszonylag kisterje-
delmű füzet ebből igen gazdag kós-
tolót nyújt . 

Groó Gyula 

Találkozás az úton. John A. Mac-
kay: A préfacé to Christian theology. 
London, 1945. 

A modern amerikai theologiai iro-
dalom egyik népszerű, értékes műve 
fekszik előttünk. Szerzője skót szár-
mazású, presbiteriánus, az àberdeeni 
egyetemről került a limai Peru 
egyetem egyik filozófiai tanszékére, 
majd 1936-ban a híres New York — 
állambeli prineetoni theologiai sze-
minárium elnöki székébe. Dél-Ame-
rikában hosszú éveken keresztül tu-
dományos munkája mellett mint 
misszionárius is működött, ezen a te-
rületen is ismert nevet szerzett és 
számos spanyol könyvet ír. Ez a 
terjedelemre nem nagy munkája 180 
lapj egyike a legismertebbeknek an-
golszász nyelvterületen Londonban 
az elmúlt pár évben három kiadást 
ért el). Csodálatos egyszerűséggel és 
praktikus érzékkel megírt, e mellett 
állandóan a lényegre mutató munka. 
Szerzője szerényen a személyes ke-
resztyénség és a theologiai t udomány 
határvonalán álló, theologiai kérdé-
sek felvetése elé írt, előszónak ne-
vezi. Ismertetésünkben a könyv feje-
zetei szerint haladunk. 

A nyugati keresztyén világ helyzete 
ma ugyanaz, mint az emmausi két 
vándoré, ezelőtt kétezer esztendővel. 
A modern ember mái leíkiá'lapota 

ugyanaz a csendes kétségbeesés, re-
ménytelenség és belső üresség, mint 
lehetett ezeké. Kultúra, nevelés, fi-
lozófia, világnézetek, tudományos ha-
ladás mind illúzióknak bizonyullak, 
a két világháború rombadöntötte 
minden reménységét. A nyugati vi-
lág egy nagy korszak végén áll, ki-
fosztottan, üresen, a korforduló ször-
nyű krízisében. Nem segít ra j ta sem 
más, csak a Nagy Találkozás az em-
mausi út Vándorával, aki vele együtt 
halad a modern emmausi úton. Az 
egyháznak és theologiájának nincsen 
ma sürgetőbb és hatalmasabb fela-
data, mint erre a Feltámadottra mu-
tatni. aki velünk halad az úton. 

A végső nagy kérdés, az igazság fe-
lőli kérdés, dolgában kétféle perspek-
tíva lehetősége áll az ember előtt. Az 
egyik az „erkély :prespektíva", a re-
alitások. az élet fölé helyezkedő spe-
kulatív álláspont. Kívül az út zaján 
és porán, kockázatmentesen. Nem 
foglalva állást jobbra vagy balra ha-
nem ..felül a változó dolgokon -. Ilyen 
az idealista gondolkodó, ilyen típus 
volt vallásos területén az ,.elkülö-
nült", a farizeus. Ez a theologusok 
nagy veszedelme is. Az élet igaz-
sága. az Igazság, egvedül az „úton'-, 

-az élet zajló, állandóan döntések elé 
állító folyamatában benneállva talál-
ható csak meg. Ez Kierkegaard igaza 
Hegellel, Renannal és a többiekkel 
szemben. Az egyedül célhoz vezető 
kereső-magatartás, az „igazság az 
líton". 

A személyes, exisztenciális, Isten 
előtti igazságát éhező és szomjúhozó, 
kereső ember először a természet és 
a kultúra mellékösvényein próbálko-
zik. Az első ,,Isten lábnyomait ', a 
második a keresztyénségnek a kul-
túra minden szektorára kiterjedő ha-
tásait mutat ja meg néki. De egyik 
sem ád feleletet az Isten előtti . igaz-
sága és Istennel való békessége döntő, 
nagy kérdésére. A kereső az írás felé 
fordul. Az Ó- és Üjtestamentumban 
felismeri azt. hogy az írás nem ideá-
kat. hanem személyes igazságokat ád. 
Isten Ábrahám Istene, Izsák Istene, 
Jákob Istene, nem filozófusoké és tu-
dósoké; Jézus Krisztus Istene, a te 
Istened és az én Istenem" (Pascal . 



Az írásban minden a „nagy találko-
zás" felé mutál, Isten és ember kö-
zött. Ez a nagy találkozás pedig egye-
dül Jézus Krisztusban, a golgotai 
kereszt alatt, a bűneink súlya és a 
kiengesztelés csodája élö megtapasz-
talásában következik be. Ekkor lesz 
Krisztus a személyes, az életadó Igaz-
sággá. 

A kereszt alatt, a nagy találkozás 
után bontakozik ki előttünk Isten 
nagy terve a világtörténelemben. A 
keresztyén történetszemlélet számára 
a világtörténet egyetlen ' nagy dráma, 
amelynek rejtett irányítója Isten, 
nagy intrikusa és ellenható ereje az 
emberfölötti, személyes Gonosz, té-
mája az ember megváltása, és megol-
dása Istennek a történelembe való 
személyes belépése Jézus Krisztusban. 
Őbenne Isten világa reálisan is belép 
a mi világunkba és elrejtetten oll 
él benne a „Krisztus teste", az egy-
ház keretében. A nagy vég, a dráma 
kifejlete pedig a végső „törés" a bűn 
világával, Isten uralma teljességének 
eschatologikus megvalósulása. 

A kereső embernek Jézus Krisz-
tussal, a személyes igazsággal, való 
találkozása új személyiséget és új kö-
zösséget teremt. Az új személyiség 
jegye: azt akarni és cselekedni, amit 
isten akar. Az igazság jóság céljából 
adatott (trulh is in order lo good-
ness De a döntő a sorrend : először 
Isten előtti igazság, a hitben való 
személyes találkozás Istennel; aztán 
cselekvő és gyümölcstermő életi Elő-
ször a nagy indicativus: amit Isten 
rtlt Krisztusban. Azután a nagy im-
perativus: amit, a liiten keresztül, 
ugyancsak Isten cselekszik, de ben-
nem és általam! A személyes igazság, 
az új ember, semmi más, mint"" az 
énem teljes megnyílása Krisztus előtt, 
a Lélek előtt, -eljutás az önmagamtól 
való szabadulásban Istennek igazi, 
teljes szabadságára, a jónak cselek-
vésére. ' ^ « 

Az új emmausi „találkozás az 
úton" új testvériséget teremt, új kö-
zösséget fonnál. A világnak és a ke-
resztyénségnek is ez ma talán a leg-
égetőbb kérdése. Három út áll előt-
túnk. Az első a természetes közösség 
útja. A „test szerinti közösség", a csa-t 

Iád, a faj, a nép közösségei. A má-
sodik a „nevelés közössége", a kö-
zös kultúra, a közös ideálok útja. 
A mai világban mindkettő kudarca 
és illuzió-volta előttünk áll. Valósá-
gos közösség egyetlen egy van: a fe-
lülről való, a kegyelem közössége. 
Másképpen a vérnek a közössége. De 
nem csupán az ,.cgy vérnek" a kö- -
zössége, amelyből Isten a népeket 
teremtette. Hanem a Krisztus vérének 
a- közössége, amely bűneikért hul-
lott s amely, az űrvacsorán át, ke-
ring bennünk, mint életadó vér a 
Krisztus teste tagjaiban. A „szentek 
közössége": nem emberi szeretet, ha-
nenr az isteni agapé kötelékében. 

Isten egyházának ez a látható, re-
ális közössége hogyan viszonyul a 
világhoz, annak szekuláris rendjéhez, 
helyesebben zűrzavarához? Történe-
tileg az egyháznak a világ fölötti 
uralma (középkor), a világnak az 
egyház fölötti uralma (reneszánsz, 

j felvilágosodás), a kettő teljes idegen--
sége (délamerikai államok) és a v i -
lágnak az egyházzal való éles, el-
utasító irányában: legyen egyház! Ez 
hármat jelent. Egyfelől prófétai fel-
adatot: Isten ítéletének és kegyel-
mének konkrét, meg nem alkuvó és 
meg nem szűnő hirdetését önmaga 
felé és a vele szemben álló világ felé. 
Másfelől regenerativ funkciót: az 
Isten-kijelölte természetes rend meg-
mutatását a -világ zűrzavarában, nem 
a világba való közvetlen belenyúlás-
sal, hanem az ezt végző új emberek 
formálásával. Végül közösségteremtő 
aktivitást: a felülről való közösség 
formálását az emberi közösségek 
csődjében, előretekintve az eljövendő. 
Isten országában megvalósuló örök, 
transzcendens isteni közösségre. 

Az egyház körül ma sötét a lát-
határ. Ma ismét sokan mondják: „Pe-
dig mi azt reméltük, hogy Ö az, aki 
meg fogja váltani az Izraelt., A válasz 
most is ugvanaz: „Avagy nem eze-
ket kellett-é szenvedni a Krisztus-
nak és úgy menni be az ü dicsősé-
gébe?" (Lk. 24.21.26). „Mert ha az 
emmausi út a mi útunk is még, a 
nagy Útitárs, aki akkor rajta járt, 
még most is rajta halad, hogy elve-, 
zesse ennek a mostani alkonyati órá-



nak vándorait az ú j hajnal dicső-
ségébe,., < 

Bepillantást ád ez a könyv a mai 
nyugati theologiai irodalom belse-
jébe. Nem szakkérdések titkait bon-
colgatja, nehéz theologiai vértezet-
ben, hanem életközei, épít és mégis 
mindig a lényegre mutat. Persze sok-
szor átüt ra j ta az amerikai keresz-
tyénségnek a lutheri belső mélysé-
gektől messze járó, sokszor egyolda-
lúan praktikus vonala. De aki el-
kezdi olvasni, nehezen tudja letenni. 
Elolvasása után ott él bennünk a 
fájdalom, hogy nyelvi nehézségek 
miatt ez a theologiai irodalom még 
ma is annyira nehezen hozzáférhető 
igehirdetőink és híveink számára. 

Dr. Nagy Gyula 

Educateurs Chrétiens, Genf. 1947. 
-Oikumene kiadása. 

Az Ökumenikus Intézet „Keresz-
tyén nevelők-' című 40 lapos füzet-
ben számol be az 1947. júl. 31.-től 
aug". 10.-ig Bossey-ben tartott peda-
gógus gyűlésről. Angol, amerikai, 
csehszlovák, dán, francia, görög- hol-
land, német, svájci és svéd kiküldöt-
tek gyűltek össze, mintegy harmincan, 
hogy az' egyház és a keresztyén ne-
velők szerepéről, feladatáról értekez-
zenek és közös megállapodásra jus-
sanak. 

A beszámoló két részre oszlik. Az 
első részben az előadások és viták 
rövid kivonata áll előttünk, a követ-
kező címek alatt: Egyház, állam és 
iskola; A nevelés keresztyén straté-
giája; A keresztyén ember a világi 
iskolában; Az egyházi iskola szerepe 
és a lapja; A vallásoktatás programm ja 
és módszerei az iskolában; A keresz-
tyén nevelés lehetőségei. — A ne-
velő szerepe, a világi iskolában is, 
alapjában véve papi szerep: Leonardo 
da Vinci felemelt uj jú Szent Jáno-
sának szerepe; élete, lénye bizonyítja, 
hogy Isten van (M. Bertrand, Fran-
ciaország). Szabad lényekként kell 
kezelnünk a tanulókat, a propaganda 
csak elijesztheti őket. Ezért a hit-
tanórának is elsősorban tanítania kell 
és nem térítenie. A tények maguk 
árasztják a meggyőzés erejét (M. Sjő-
berg, Svédország). A keresztyén ne-

velés célja, hogy tanítványaink Jé-
zus Krisztus követőivé váljanak s 
így bizonyosak legyenek bűneik bo-
csánatában. Velük élni, dolgozni, ta-
nulni, játszani, a mindenható Isten 
jelenlétének és beavatkozásának ta-
núságtevőjeként, — ez a keresztyén 
nevelés (M. Rinderknecht, Zürich. 

A füzet második része a konfe-
rencia beszámolója. A konferencia 
megállapítja, hogy az egyház nem 
mindig teljesítette misszióját a fiatal 
generáció iránt. Felelős a mai em-
beriségért is, mert nem elég erővel 
tett hitet s hallgat ott. ahol beszél-
nie kellene. Nem őrködött, nem ta-
gadta meg a bomlasztó erőket, ellen-
kezőleg pár t jukat fogta, megtagadva 
ezzel küldetését. Hagyta elaludni a 
lelkiismeretet és így ..halált hintett 
ott, ahol élelei kellett volna ébresz-
tenie". A konferencián összegyűlt pa-
pok és pedagógusok bűnösnek s fe-
lelősnek tudják magukat mindezért. A 
tanárra, a nevelőre itt is nagy fel-
adat vár : segítsen hidat verni egy-
részről az egyház és ifjúság, más-
részről az egyház és világ közé. A 
nevelők elismerik, hogy a kereszlyén-
séggel együtt felelősek az egész ú j 
társadalmi rend kialakításáért. Eh-
hez a nagy i'elaclalhoz csali, megbá-
nással és imádsággal lehel hozzá-
fogni. A keresztyén nevelők huma-
nisták, amennyiben hisznek az ember 
szent értékében, bármily tudatlan 
vagy talán romlot^t is az. A nevelő-
nek egyben vezetőnek is kell lennie 
és igen nagy fontosságú, hogy együtt-
dolgozzék az egyházzal és a szülők-
kel. Addig a vallásoktatás sem éri el 
célját, míg a gyermek, a biblia és az 
üdvtörténet elmélyüli megismerése 
által, el nem/ jut a Krisztussal való 
személyes találkozáshoz. A nevelők 
segítségével kell megtanuluiok a fele-
barát szeretetét. ' ' S 

A beszámoló néhány konkrét ja-
vaslattal zárul. Ezek rámutatnak a 
rádió, a film és a sajtó fontos sze-
repére is. Kérik egy új, kiszélesített 
programú pedagógus gyűlés össze-
hívását, melyen más irányú pedagó-
gusok (humanisták, kommunisták stb.) 
is részlvehessenek. 

Biróné Juhász Katalin 



,,Luther-Iljälp >nu Luther-segcly) 
címen megjelent a lutheri egyházak 
világszövetsége svéd alosztályának fo-
lyóirata. egyenest folytatásakép a ré-
gebbi ,,Kyrkor under Kors'el" ügy h á-
zak a kereszt alatt című folyóiratnak. 
A „Luther-Hjälben'- is;* mint elődje, 
ismerteti azokat a segélyező munká-
kat, melyeket a lutheri egyházak vi-
lágszövetségének svéd alosztálya vé-
gez Finnország, Lengyelország, Né-
metország, Ausztria és Magyarország 
evangélikusai között. De larlalmaz 
cikkekel, közléseket a különböző or-
szágok egyházainak állapotából is Ez 
az első szám többek között illusz-
trált cikket közöl Zászkaliczky Pál 
fóti esperestől, ki a svédeknek meg-
köszöni azl a segítséget, melyből a 
fóti belmissziói otthont helyreállítot-
ták s beszámol az ottani evangélizáló 
munkáról. 

Bernhard Srland 

Egyház a világban. A magvar-
országi ökumenikus egyházak bizony-
ságtétele az amsterdami világzsinal 
alkalmából. A magyarországi ökume-
nikus bizottság kiadvánva, Budapest. 
11M8. 4(ití lap. 

A kötet legnagyobbrészt azokat az 
előadásokat tartalmazza, amelyek a 
bizottság debreceni, í 11. soproni ta-
nulmányi konferenciáján elhangzot-
tak. "Szem előtt* xkell azonban tar-
tanunk az előszóból azl. hogy „a 
közreadóit tanulmányok elsősorban a 
cikkíró saját s nem a magyar Öku-
mene. vagy akár feltétlenül valame-
lyik egyház közös meggyőződését 
vannak hivatva kifejteni.. Az össze-
foglaló témák a következők: Isten 
(erve és az egyház időszerű bizony-
ságiéiele; az egyház prófétai szolgá-
lata; az egyház és a nemzetközi vi-
szonylatok. 

Figyelemreméltó, hogy a kölet 
már összeállításában is dokumentálni 
akarja a szentírás alapvető jelentő-
ségéi Az első három tanulmány, dc 
különösen is Pákozdy Lászlóé meg-
erősíti azl a véleményünket, hogv a 
legsúlyosabb probléma a szentírás 
magyarázatának kérdése. Csak sajnál-
hatjuk, hogy éppen azzal a kérdéssel 
csupán az előbb említett tanulmány 

foglalkozik és nem jeleni meg ugyan-
erről a témáról lutheránus theolo-
gus tanulmánya is. Bizonyára leli 
volna felelet arra, hogy a „Quod 
Christum treibet" Sil), mennyiben 
,,schlag\vortos" megoldások és „vé-
gülis mindig szűknek bizonyuló és 
az OT egyik vagy másik részét fi-
gyelmen kívül hagyó dogmatikai kéjH 
letei." ül 1. l'gyanígy a törvény és 
evangélium, Isién igazsága stb. kér-
désben is szükség lenne a lutheri the-
ologia megnyilatkozására. 

Az egyházzal foglalkozó tanulmá-
nyok közül az első három azonos 
címmel, de különbözőképpen tár-
gyalja a biblia tanítását az egyház-
ról Victor János dolgozata utólag 
készült és a soproni konferencián 
tartott előadásához képest több pon-
ton lényegesen megváltozott Dr. Nagy 
Gyula, Zulauf Henrik és Scholá 
László már leírt dolgozatai alapján 
könnyen válaszolgat a felvetődő kér-
désekre — református szempontból. 
Kár, hogy ez így utólag történt és 
csak egyoldalúan református rész-
ről! 

Nincs hely minden cikk bőséges 
isinerelelésére, így csak néhány szó-
val hívjuk fel a figyelmet egyik-másik 
tanulmányra. ..Az egyház dicsősége 
és gyalázata" (Scholz L.) a kereszt 
theologiájához utasít. Figyelemre-
méltó Dr. Czeglédy Sándor „Idő-
szerű igehirdetés" c. dolgozata, mert 
megmutatja, hogyan rontjuk meg em-
beri spekulációval Isten igéjét Kádár 
Imre tanulmánya is munkára hív. A 
zsidókérdésben különösen nagy szük-
ség volna lutheránus megnyilatko-
zásra. Dr. Török István dolgozata 
a világnézetről -újra Isten igéjéhez 
utasít vissza. y 

Általában azt mondhatjuk, hogy a 
theologiai megújulás biztos jele ez 
a kötet is. Hogy nem befejezett lé-
nyek előtt állunk, mutatják a külön-
böző tanulmányok. De Isten iránt 
való hálával vehetjük tudomásul, 
hogy theologiánkal Isten igéje ha-
tározza meg újra Az amsterdami 
konferencián ebben minden népnek 
és felekezelnek egyképpen kell gon-
dolkoznia. 

Munlag Andor 



K Ö Z L E M É N Y E K 

E számúik cikkírói: Dr. Sólyom 
Jenő egyet, tanár, Sopron, Zrinyi-u. 
14.; Botla István vt. lelkész, Buda-
pest, XIV., Szered-u. 4.; Weiler Hen-
rik, a Magyarhoni Evangélikus Misz-
szóiegyesület lelkész-titkára, Nagytar-
csa; Scholz László Budapest-zuglói 
lelkész, Bp., XIV., Lőcsei-út 32.;Groó 
Gyula vt. lelkész, Győr, Batthyány-tér 
5.; Dr. Nagy Gyula vt. lelkész, Pécs, 
•Ráth-u. 37.; Biróné Juhász Katalin 
keresk. középisk. tanár, Bpest, XIV., 
Bosnyák-u. 2.; Bernhard Seland a 
budapesti norvég misszió lelkésze, 
Bpest, XIV., Gyarmat-u. 14.; Muntag 
Andor s. lelkész, Szeged, Tisza Lajos 
krt . 16. 

A Magyarhoni Evangélikus Lelké-
szek Egyesületének ú j alapszabályait 
a belügyminisztérium jóváhagyta. — 
A MELE elnöksége felhívja az egy-
házmegyei lelkészegyesületek elnökeit, 
hogy az 1917 évi szept. 1-től 1918 évi 
aug. 31-ig lefolyt munkáról részletes 
jelentést tegyenek a kerületi elnökök-
nek. — A MELE svájci könyvakciója 
tervezete szerint az ország különböző 
pontjain, hol theologiai munkaközös--
ségek vannak, nevezetesen Budapes-
ten, Győrött, Pécsett, Nyíregyházán, 
Békéscsabán, Balassagyarmaton kb. 
30 könyvből álló kis theologiai 
könyvtárt állítunk fel; a budapesti 
központban pedig ezenkívül még kb. 
30 theologiai művet fogunk őrizni, 

ill. kérésre rendelkezésre bocsátani. 
A könyvek jegyzékét annakidején kö-
zölni fogjuk. — A MELE legköze-
lebbi körzeti konferenciáját a tolna-
baranya-somogyi egyházmegye lelké-
szei részére tervezi október 19—21 
napjain. 

Az Evangélikus Th'eologia anyagi 
ügyéne isimétellen felhívj ük a figyel-
met. Reméljük, hogy a közeljövő-
ben püspöki határozattal a gyüleke-
ztetek sajtóellátásra felveit vagy fel-
veendő tételéből megnyugtató összeg 
áll majd rendelkezésre. Ez az ügy 
folyamatban van. Addig is kér jük a 
lelkészeket, hogy az ez évben meg-
jelent számok árát haladéktalanul 
küldjék meg. 

A Református Thcologusok Mun-
kaközösségének (Coelus Theologo-
rum) lapja; a Theologiai Szemle is-
mét megjelentetett egy számot kör-
levél formában. Dr. Czeglédy Sándor 
igehirdetése (Zsid. 11,27.) után három 
nagyobb tanulmány következik: Ré-
vész Imre, Társadalmi és politikai 
eszmék a magyar puritanizmusban; 
Dekker Vilmos Ábrahám, A Hol-
landiai Református Egyház ellenál-
lása a német elnyomás idején; P. L , 
Az evangélikus keresztyénség vallás-
szabadsága Spanyolországban. Gazdag 
a könyvszemléje. Ajánljuk lelké-
szeinknek. Ära 8 forint. 



r 
A Luther-Társaság könyvkereskedésének 

köz leményei . 

1. Dr. Luther Márton Kis Kátéja ú j kiadásban jelenik meg. Már 
inosl megrendelhető. Ára változatlanul 1.50 forint. A szöveg, 
mint eddigi kiadásainké, az egyetemes egyház által megálla-
pított hivatalos szöveg. 

2. Bereczkp Sándor: Bibliai történetek. Az általános iskolák I—IV. 
osztályai számára szóló tankönyv, amelyet az egyházi és az 
állami hatóságok újonnan engedélyeztek, a következő tanév 
kezdetén könyvkereskedésünkben még kapható. Ára 4.— forint. 
Kérjük a megrendelések mielőbbi beküldését. 

3. »Kezedre bízom lelkemet.«. A Jávor Pál szerkesztésében meg-
jelent gyermekimakönyvet bizalommal és nyomatékosan ajánl-
juk a vallástanítással foglalkozó egyházi munkások s ra j tuk 
keresztül a szülők figyelmébe. A konfirmáció előtti korban 
élő gyermekeink ezt az imádságoskönyvet nem nélkülözhetik. 
Ismertetni nem kell, mert kiadásakor minden lelkész megkapta 
tisztcletpéldányként. A könyv elsőrangú nyomdai kivitelben, 
illusztrálva, egész vászonkötésben 14.— forintos áron rendel-
hető meg. 

4. Giertz Bo: Hitből élünk című egyháztörténeti regénye, melyet 
D. Ordass Lajos püspök fordított magyarra, még kapható. 
Ára fűzve 24.—, kötve 30.— forint. Nem nélkülözheti egyet-
len lelkész sem, de cl kell olvasnia minden hívünknek is, ak i -
ben egyháza iránti szeretet van. Az egyháztörténelem csodá-
latosan szép és hősi fejezete tárul fel benne. 

KÖNYVKERESKEDÉSÜNKBEN MINDEN* EGYHÁZI VONATKO-
ZÁSÚ KÖNYV MEGRENDELHETŐ. — SZÉPIRODALMI ÉS 
TUDOMÁNYOS MÜVEK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAP-
HATOK. — PAPÍR- ÉS ÍRÓSZEREK. 

oOo— 

—oOo— 
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