
A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati 
theologia minden ágában. 

Jelige: »Μη τεχνολογειν, άλλα θεολογε'.ν.« 
(Nagy Basilius.) 

I. A szent írás j e l e n t ő s é g é r ő l általában. 

Müller Miksa, a legújabbkori vallástörténészek egyik leg-
legkiválóbbika, életének vége felé így nyilatkozott: „Az összes 
nem keresztyén vallások lényege abban áll, amit az embereknek 
kell tenniök, hogy az istenség kegyét elnyerjék; egyedül a ke-
resztyénség utal arra, amit Isten az ő végtelen kegyelmében 
érettünk cselekedett !u Valóban alig lehet a keresztyén vallás 
tulaj donképi lén vegét, amely őt minden egyéb vallástól nemcsak 
megkülönbözteti, hanem azok fölé emelve, az absolut vallássá teszi, 
találóbban megjelölni. Az embernek Istenhez való helyes viszonya 
(megigazulás) tehát az ember bűnös természeténél fogva nem 
bírhatja alapját abban, amit az ember cselekszik, hanem egyedül 
abban, amit Isten az emberrel cselekedett az ő egyszülött Fia 
(megváltás) és még folyton cselekszik, az ő szent Lelkének ereje 
(megszentelés) által. A keresztyénségnek ebből a helyesen fölismert 
lényegéből természetesen következik közelebbről evangéliomi 
(nevezetesen ág. hitv. evang.) keresztyén anyaszentegyházunknak 
az a sarkalatos alapelve, amely szerint az ember nem saját csele-
kedeteiből nyerheti el az üdvösséget, hanem csakis az által a hit 
által, amellyel Istennek az ember üdvére véghezvitt kegyelmi 
tényeit megragadja, elsajátítja. A hit által való megigazulásról 
szóló ezt a tanítást nevezzük egyházunk anyagi alapelvének. — 
Mindaz, amit Isten az emberek üdvössége érdekében, az Istennel 
való közösségre, tehát a teljes boldogságra (üdv) teremtett ember 
bukása (bűneset) óta cselekedett és évezredek folyamán előkészí-
tett, (ótestamentom) a Krisztusban megjelent üdv (megváltás) 
kegyelmi tényében éri el tetőpontját, teljes megvalósulását. Isten-
nek az emberek üdvét célzó cselekedeteit különös kijelentésnek 
nevezzük, szemben az általános kijelentéssel, amely a természetben, 
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lelkiismeretben, történelemben áll előttünk. Λ különös kijelentés-
nek eszköze az Ige, amely Jézus Krisztusban testté lett. (János 1,14.) 
Ó az isteni kijelentésnek legvégső célja és tökéletes megvalósu-
lása. Midőn azonban Isten magát az emberi nemnek kijelentette, 
arról is gondoskodott, hogy ezt az ő kijelentését az emberek 
minden időben helyesen megérteni és az ő üdvökre helyesen föl-
használni képesek legyenek.1) Ezt az emberek által fölfogható 
alakot az isteni kijelentés a szent írásban, mint az isteni kijelen-
tésnek történeti okmánytárában nyerte, amelynek örök tartalma 
és központja: Krisztus, részben mint a megígért (ótestamentom), 
részben mint a megjelent (újtestamentom) Megtartó — όσαι εξ-
αγγελία; θεον, έν αϋτω το να;· διο y.ai 81' αυτόν το άμην. (Π. Kor. 1, 20.) 
Hogy a hit dolgában és kérdéseiben végső sorban a szent írást, 
mint minden keresztyén igazság ismeretforrását illeti meg a 
döntő szó, ezt, legalább elméletben, a keresztyén egyház körén 
belül soha és sehol sem vonták kétségbe, még a reformáció előtt 
sem.2) így Luther mint baccalaureus a szent írásra tesz esküt. 
Mégis a szent írással szemben a tradíció és ezzel együtt az egyházi 
hatalom tekintélye oly mértékben emelkedik, hogy utoljára a 
keresztyénség az előtt az alternatíva előtt ál l : „Vájjon a pápa 
szája által beszélő egyház, vagy az írás szája által beszélő szent 
Lélek-e a legfőbb tekintély ?*) A reformáció ebben a kérdésben 
egész határozottsággal döntött, még pedig oly értelemben, hogy a 
szent írás Isten lelkének műve3) és a hit dolgában egyedül szabá-
lyozó tekintély.4) Egyházunknak a szent írással szemben elfoglalt 
ezt az álláspontját, a melynél fogva az a keresztyén hitre és az 
abból fakadó keresztyén életre nézve csakis a szent írást ismeri el, 
bármiuemű más, emberi forrás vagy tekintély kizárásával, normatív 
jelentőségűnek, nevezzük egyházunk alalci alapelvének. A mig 
tehát a hit által való megigazulás, mint anyagi alapelv, a keresz-

Achelis: „Handbuch der praktischen Theologie." I. kötet, 102. lap. 
2) Aquinói Tamás és általában a középkori solasztika vallja, hogy a 

szentírásból mindent be lehet bizonyítani, az atyák irataiból ellenben csak 
következtetni. (L. Luthardt : „Apol. Vorträge". 8. előadás. 179.1. VII . kiadás.) 

3) Confessio Aug. XXVII I . cikk 49. p.: . . . . „Num f rus t r a haec 
praemonuit Spiritus Sanctus" ? Apol. II. 108.: „Num frustra existimant 
toties idem repeti ? Num arbi t rantur exeidisse Spiri tui Sancto non anim-
advertenti has voces ?" (A hitvallási iratokból vett idézeteket a Müller-féle 
kiadás (8-ik) szerint közlöm.) 

á) Art. Smalc. II. rész, I I . cikk, 15. p.: „Regulám autem aliam 
habemus, ut videlicet verbum Dei coudat articulos fidei et praeterea nemo, 
ne angeíus quidem." Form. Conc. Sol. Deel. I I I . : „Primum igi tur toto 
pectore prophetica et apostolica scripta veteris et novi Testamenti, ut 
impedissimos purissimosque Israelis fontes recipimus et amplectimur et 
sacras litteras solas unicam et certissimam illám regulám esse credimus, ad 
quam omnia dogmata exigere et secundam quam de omnibus, tum doctrinis, 
tum doctoribus iudicare oporteat. 
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tyénségnek lényeges tartalmát jelöli meg,]) a szent írás kizárólagos 
tekintélyét elismerő alaki alapelv arra a forrásra utal, a hol ez 
a tartalom hiteles alakban fültalálható.2) 

Egyházunk tanfelfogása tehát a szent í rásnak a keresztyén 
hitre és életre vonatkozólag alapvető, centrális jelentőséget tulaj-
donit. Kérdés: milyen alapon és milyen értelemben teszi ez t ? 
Ezekre a kérdésekre talán legkönnyebben adhatjuk meg a felele-
tet, ha egész röviden föltiintetui igyekszünk azt a viszonyt, a 
melyben az isteni kijelentés, ill. Ige egyrészről, és az isteni ki-
jelentésnek töténeti okmánytára, ill. a szent í rás (biblia) másrész-
ről egymással állanak. 

A 17. század protestáns dogmatikusai szerint ez a kettő: 
Ige (kijelentés) és szent írás (történeti okmánytár) egymással tel-
jesen azonosak, egymást teljesen födik, úgy, hogy tehát a szent 
iratok szerzői nem egyebek mint a szent Léleknek amanuensisei3), 
akik Istentől vettek nemcsak „conceptus omnium rerum"-ot, hanem 
„omnia et singula verba"4) is. Ezen fölfogás szerint — a melyet 
verbális inspirációnak nevezünk — a bibliában foglalt összes 
szent iratok kivétel és különbség nélkül, nemcsak tartalmi, hanem 
alaki tekintetben is, (tehát grammatikailag, stilus stb. tekintetében 
is) teljesen és absolut csalhatatlanok és minden, még a legcseké-
lyebb tévedéstől is mentek. Az a kiváló, minden emberi művet 
messze felülmúló és túlhaladó érték, amelyet a reformátorok, 
nevezetesen Luther a szent írásnak a tradícióval szemben tulaj-
donítottak, még pedig joggal tulajdonítottak, és amely azt egy-
házunknak mind a mai napig legdrágább, féltve őrzött kincsévé 
teszi, érthetővé teszi egyúttal a verbális-inspiráció merev 
álláspontjának kialakulását. Hiszen a szent írás isteni tekintélyét 
nemcsak a róm. katholicismus fölfogása és gyakorlata, nemcsak a 
kétség és hitetlenség ellen kellett megvédelmezni, hanem az ellen a 
rajongó (anabaptista) felfogás ellen is, amely szerint az Isten lelke 
Isten Igéjének közvetítése nélkül is, tehát közvetlenül működhetik 
az emberek lelkében. De habár készséggel ismerjük el, hogy a 
sokak által ma lekicsinyelt protestáns orthodoxia ebben a tekin-
tetben is megtette a maga módja szerint és a maga idejében 
Isten országának és Krisztus egyházának azt a szolgálatot, amelyet 
megtenni hivatva volt: mégis a verbális inspiráció a maga egy-
oldalú merevségében ma már általában tarthatatlannak bizonyult. 

J) Ezért nevezik p. o. a smalkaldoni cikkek (II. 305. 5. Masznyik 
ford. 34. 1.) a hit által való megigazulást „fő- és alapcikk"-nek. 

2) Luthardt i. m. 315. 1. 
3) Már előbb: Augustinus szerint a szent i ra tok szerzői Istennek 

kezei; Nagy Gergely szerint: „tollai" — (calamus). — L. Hausleiter: „Die 
Autori tät "der Bibel" (6 Vorträge stb.) 23. 1. 

-1) L. Kirn: „Grundriss der Dogmatik" 21., 22. 1. 
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S vajon miért? Mert amint ennek a föltevésnek magában a 
szent írásban hiányzik a megfelelő alapja, föltétele — másrészt 
annak merev föntartása olyan konzekvenciákra vezet, amelyek a 
szent írás tekintélyét, értékét, jelentőségét inkább alászállítani, 
mint emelni, gyarapítani alkalmasak.1) Hiszen az egyes szentiratok 
szerzői nem egyszer hivatkoznak más, általuk felhasznált forrásokra, 
vagy személyes tapasztalatra (autopsia), ami magában véve a 
szentiratok dictandószerü létrejövetelének ellene mond; azonkívül 
pedig a legelfogulatlanabb, objectiv s e mellett positiv kijelentési 
és hitalapon álló tudományos szövegkritika is kénytelen a szerzők-
nek egyik másik tévedését (p. o. számok, nevek, történeti adatok 
stb. közlésében) elismerni. Másrészt a szentiratok betűjének inspirált 
volta, (melyet a „Formula Consensus Helvetici 1675" az ószövetség 
vocalizációjára is kiterjeszt) vagy az eredeti szövegnek kizárólagos 
használatát követelné (ami gyakorlati szempontból ki van zárva), 
vagy a szentiratok összes használatban álló fordításainak, végül 
pedig azok magyarázatának is föltétlen inspirációját tételezné föl. 
Következetesen erre az álláspontra helyezkedett a róm. kath. 
egyház, amidőn a Tridentinumban a Vulgatát ismeri el egyedül 
jogosult és az eredetivel egyenlő értékű fordításnak, a szentiratok 
magyarázatát illetőleg pedig kizárólag az egyházat, illetve annak 
látható fejét : a pápát, mint a „potestas magisterii" birtokosát, 
vallja és tar t ja kizárólagosan illetékesnek. De vájjon, ha evang. 
egyházunk sem a tudományos vizsgálódás eredményei előtt szemet 
hunyni nem akar, sem pedig az imént jelzett konzekvenciákat 
levonni nem hajlandó — már pedig sem az egyiket, sem a 
másikat egész szelleménél fogva nem teheti, — e mellett pedig 
az írásnak, mint isteni kijelentésnek isteni eredetét és tekintélyét 
föltétlenül fentartani kívánja, amit — ha önmagával ellenkezésbe 
jutni és önmaga alatt az alapot elvonni nem akarja — meg is 
kell tennie: vájjon az isteni kijelentés és az írás helyes viszonyá-
nak megállapítása tekintetében fenforgó nehézséget sikerül-e és 
ha igen, miként sikerül megoldania? Talán vigy, amint azt a 
rationalismus megalapítója (Semler) megkísérelte, hogy az egyes 
szentiratokban sorról-sorra, szórói-szóra kimutatni igyekszünk, mi 
bennük az „Ige" is mi az „írás"; talán az újabbkori 
ótestamentomi szövegkritikusok által készített „szivárvány-
biblia" (pentateuch) mintája szerint ? Ez a mechanikus szétválasztás 
volna a másik szélsőség a verbális inspiráció által képviselt 
éppolyan mechanikus egybeolvasztással, azonosítással szemben. A 

' ) „Die Verbal-Inspiration ist ein dogmatisches Postulat, das dem 
Selbstzeugnis der biblischen Schriftsteller und der Beschaffenheit ihrer 
Schriften nicht gerecht wird." „Das damit zusammenhängende Verfahren 
selbst führ t zu einer intellectualistischen Verschiebung des Offenbarungs-
und Glaubensbegrift'es und zu einer gesetzlichen Auffassung der religiösen 
Autorität." (Kirn 0 . Grundriß d. evang. Dogmatik" — 4. oldal.) 

Theol. Szaklap. VIII . évf. 4 



50 Stráner Vilmos. 

kérdés lielyes megítéléséhez azonban sem az egyikre, sem a 
másikra szükség nincsen. 

A kérdés helyes megoldása végett legcélszerűbben első 
sorban magához az íráshoz folyamodunk. A sok közül nevezetesen 
két kiválóan fontos és nevezetes hely az, amelyekre itt röviden 
utalni és — azon ősrégi elv szerint: „scriptura sui interpres" — 
egymással egybevetni kívánunk^ ,,Πασα γραφή θεοπνειιστος" mondja 
Pál apostol (II. Tim. 3, 16). És ezt a tételt először is a maga 
teljes és helyes értelmében, hitvallási irataink fentebb idézett 
nyilatkozataival (Conf. Aug. XXVIII . 49; Apol. II. 108; Art. 
Smalc. II. r. II. 15; Form. Conc. Sol. Deel. III.) megegyezőleg 
sértetlenül fentartani kívánjuk. „Ih.cy. -γροίζη {Απνευστί;",— „a teljes 
írás Istentől ihletett" — vagyis tehát Isten lelkének műve. Nem 
kisebb tekintély, mint maga az Úr Jézus, akiben az Ige testté 
lett és az írás minden Ígérete betelt, — az általa ismert és úgy 
nyilvános tanítói működésében (Luk. 4, 16; hegyi beszéd stb.), 
mint saját érzelmeinek kifejezésére (Máté 27, 46; Luk. 23, 46; 
Ján. 19, 28 stb.), valamint egyéb alkalmaknál (Máté 4, 4. 7. 10) 
számtalanszor használt és idézett ótestamentomi iratokat szintén 
„θ-εοπνευστος"-oknak tartotta. (L. Máté 22, 43-t is!) Mégis Ő, aki 
maga az írásban és az írásból él, mily lényegesen eltérő állás-
pontot foglal el ezzel az írással szemben, mint azok a farizeusok 
és írástudók, akik ugyancsak ugyanarra az írásra hivatkozva, 
mint — azt lehetne mondani — a verbális inspiráció első kép-
viselői, ennek nevében tiltakoznak Jézus Messiási hivatása és 
méltósága ellen; miként a mai zsidóság is erre alapítja a Krisztus, 
mint Messiás elleni tiltakozását, mert hiszen, ami p. o. Ézsaiás 
11-ben meg vagyon írva a Messiásról, az ő eljövetele és működése 
által nem teljesedett be.1) Hogy ezzel szemben az Úr Jézus milyen 
szempontból ítéli meg az ótestamentomi iratok értékét, erre nézve 
bizonyára legj elemzőbb az, amit immár a fejithivatkozott apostoli 
szavak (II. Tim. 3, 16) kiegészítéséül és magyarázatául magának 
az Úrnak szájából idézünk: „έραυνατε τας γραίας, ότι υμεις οικείτε 
εν αΰταις ζωην αίωνιον έ'χειν και έ/,ειναι εισιν αί μαρτυρουσαι περί έμου 
και οϋ θελετε έλθειν προς με ΐνα ζωην έχητε". Ezen szavak szerint 
tehát Jézus maga az ótestamentomban (mert itt csak erről lehet 
szó), még pedig közelebbről az ótestamentomi történetben, 
törvényben és próféciában azokat az isteni kijelentésen alapuló 
történeti okmányokat látja, amelyek — előkészítőleg — Öróla 
tesznek bizonyságot és amelyekben éppezért igazán csak az 
találja meg az örök életet, aki bennök Őt keresi és találja. 
Lényegileg ugyanezen szempontból Ítélendő meg az újtestamentomi 
szentiratok értéke és jelentősége is, amelyek a megjelent Krisztus-
ról tesznek bizonyságot és a Krisztusban megjelent üdvön felépülő 

L. Haussleiter: i. m. 23-ík oldal. 
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és fejlődő ker. gyülekezet ill. egyháztörténeti okmánytárát képezik. 
Az apostoli szavak és az U r szavainak egybevetésével tehát 

igenis azt mondhatjuk: „TZXGZ γραφή οεοπνευστος," amennyiben 
„εκείνη εστίν ή μαρτυρουσα περι του Χριστβυ", aki az egész írásnak örök, 
változhatatlan központja, tartalma, tárgya,1) úgy hogy az egyes 
szentiratoknak, egyébként különböző korszakokra nézve is változó 
értéke2) egyenesen attól függ, milyen (közelebbi vagy távolabbi) 
viszonyban és vonatkozásban állanak ehhez a központhoz: a 
Krisztushoz, mint a testté lett Igéhez. 

Lényegileg erre az álláspontra helyezkedik Luther is, midőn 
az egyes szentiratok becsét nem értékeli teljesen egyformára, mert 
a mig a római levelet az újtestamentom főrészének („Hauptstück") 
és a legtisztább evangéliomnak („das allerlauterste Evangelium"') 
mondja, a melyet érdemes volna minden keresztyénnek szóról 
szóra tudnia, ismeretes különösen a Jakab-féle levélről, a Jelenések 
könyvéről és a zsidókhoz írt levélről nyilvánított felfogása.3) Ilyen 
értelemben utóbb a Formula Concordiae is, habár az írást mondja a 
„Lydius lapis"-nak minden egyházi tan és igazság megítélésében 
(F. C. 572. 7., továbbá Epitome 1. p.), mindazáltal, a Triden-
tinummal ellentétben, az egyház által kanonikusoknak elismert 
szentiratok névszerinti felsorolását mellőzi. 

Mindezeknél fogva immár az isteni kijelentésnek (Ige) és 
az isteni kijelentés történeti okmányának (írás) egymáshoz való 
viszonyát röviden olykép állapíthatjuk meg, hogy a kettő egy-
máshoz úgy viszonylik, mint a történet a történet-iráshoz.4) A szent 
iratok szerzői tehát nem holt eszközük, hanem élő személyiségek, 
még pedig olyanok, a kik az emberiség üdvét célzó isteni csele-
kedeteknek (üdvtényeknek), tehát az isteni kijelentésnek fel-
világosító, éltető, megszentelő befolyása alatt állva, e mellett a 
birtokunkban lévő irodalmi termékekre reányomják egyéniségük-
nek, koruk gondolkozásának stb. bélyegét. Ugyanezt a viszonyt 
még máskép így is lehetne feltüntetni: Az Ige, Istennek legfőbb 
kijelentése, képezi az írás örök tartalmát, mint a hogyan a lélek 

x) Magától Krisztustól eredő írás nem maradt reánk. Ο nem az írás 
szerzője, hanem tárgya. (Luthardt i. m. 176. 1.) Mily csodálatos intézkedése 
Istennek! 

2) P . o. a római és galáciabeli levél a reformáció korában; vagy 
manapság a Jakab-féle levél, amelyről Th. Zahn azt mondja , hogy classicus 
bizonysága a keresztyénségnek korunk sociális kérdéseihez való viszony 
tekintetében, szerzője pedig a gyakorlati keresztyénségnek apostoli korbeli 
képviselője. (L. Ilaussleiter i. m. 30. 1.) 

s) Luthernek innen-onnan összeszedett nyilatkozataiból lehetséges 
ugyan azt is kimutatni, hogy ő a merev verbális inspiráció híve ós szószólója 
(L. W . Kohnert : „AVas lehrt Luther von der heiligen Schr i f t?" ) ; ilyformán 
azonban ρ. ο. Máté 5, 18 és Iióm. 7, 6 között is áthidalhatatlan ellentétet 
lehet feltüntetni. 

4) Kirn i. m. 20. 1. 
4·+ 
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a testben lakozik. Miként a testet és lelket, úgy az írást és az 
Igét sem nem azonosíthatjuk, sem el nem választhatjuk. A test 
lélek nélkül hideg holttetem, az írás Ige nélkül holt betű, a 
melynek éppezért nem is lehetne az a hatása, a melyről Pál 
apostol azt mondja: „Istennek ereje minden hívőknek üdvös-
ségére." (Róm. 1, 16.) Miként a lélek test nélkül létezhetik, úgy 
az Ige is írás nélkül (L. Ján. 1, 1 és kk.); de miként a test, 
a míg e földön élünk, nem nélkülözhető, úgy az Ige is, a mi 
üdvünk érdekében és a mi gyöngeségünk kedvéért az írásban 
mintegy látható, érzékelhető, felfogható alakot öltött (II. Kor. 4, 7: 
„E kincsünk pedig vagyon cserépedényekben") és a Krisztusban 
testté lett. (Ján. 1, 14.) 

Ebben az írásban tehát, nem annak külső betűje, hanem 
belső, egységes, organikus, örök tartalma (Ige) szerint, Istennek 
lelke él és szól hozzánk s ezáltal éltet is, működik és hat lelkünkre; 
nemcsak követeli, hanem ébreszti és táplálja is az üdvösséget 
biztosító és üdvösségre vezető hitet s az ebből folyó megszenteltetést, 
vagyis ker. életet. „A mi az élőszóbeli Igét illeti, e részben 
határozottan annál kell maradnunk, hogy az Isten senkivel sem 
közli lelkét vagy kegyelmét, hanem csak a megelőzőleg hirdetett 
Ige által, vagy Igével." (Smalk. Czikk. III . r. 8. c.) Mivel pedig 
mindezekben Istennek az emberek iránti kegyelme nyilvánul meg, 
azért egyházunk méltán mondja és tartja Isten Igéjét, az ugyan-
olyan értelemben és célból működő sacramentomok mellett, kegyelmi 
eszköznek. 

Fejtegetéseinket immár röviden összefoglalva a szent írásnak 
általános jelentőségét, értékét és használatának, kezelésének módját 
úgy a ker. hitre és életre, mint a keresztyénség tudományos meg-
ismerésére törekvő ker. theologiára nézve abban állapíthatjuk meg, 
hogy a szent í rás úgy alaki, mint tartalmi tekintetben egyrészt 
ismeretforrás, másrészt szabályozó elv, vagyis az a norma, a mely-
nek mértéke szerint minden a ker. hitre, vagy életre vonatkozó 
tan, állítás vagy követelés helyessége vagy helytelensége meg-
ítélendő és megítélhető; de természetesen nem külső, mechanikus, 
mintegy atomistikus értelemben (ez lényegileg a r. kath. egyház, 
a szekták és részben — a szent írással szemben elfoglalt legális, 
törvényszerű álláspontjánál fogva — a ref. egyház felfogása), hanem 
belső, organikus értelemben, úgy, hogy a külső alak, mindig a 
belső és örök tartalomhoz (Ige), az egyes az egységhez (Krisztus) 
való viszonyában találja meg értéke megítélésének mértékét. 

Ezeknek az általános elveknek szem előtt tartása mellett 
igyekszünk most már a következőkben a szent írás jelentőségét 
és kezelését a gyakori, theol. tudományok egyes ágaiban kimutatni. 

Ebből a célból azonban előbb, legalább röviden, szólanunk 
kell a gyakorlati theológia fogalmáról, föladatáról és fölosztásáról. 
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II. A g y a k o r l a t i theo log ia f o g a l m a , fö lada ta , f ö l o s z t á s a . 

Gyakorlati tlieologiáról és gyakorlati theol. tudományokról 
nem abban az értelemben leliet szó, mintha az összes theol. tudo-
mányokat két csoportra osztanánk, a melyeknek egyike a keresztyén 
hit igazságainak elméletét nyújtaná — ez volna az „elméleti" 
theologia — másika pedig ezen elméletnek a gyakorlati életre 
alkalmazását mutatná meg, s ez volna a „gyakorlati" theologia. 
Elméleti (theoretikus) és gyakorlati (praktikus) theologia között 
ilyen éles megkülönböztetést tennünk, sőt ellentétet teremtenünk 
nem szabad. 

Már a középkori solastikusok vitatkoznak arról, vajon az 
egész theologia általában elméleti vagy gyakorlati tudomány-e ? 
Aquinói Tamás szerint mind a kettő: „simul speculativa et practica." 
Mások (Ostiai Henrik) „simpliciter speculativa"-nak, ismét mások 
(Duns Scotus) „simpliciter practica"-nak és végül mindezzel szem-
ben a mystikus irány hívei (nevezetesen római Aegidius) „neque 
speculativa, neque practica"-nak, hanem „affectiva vei dilectiva"-
nak, vagyis mystikus elmélyedésnek mondják. 

Luther az ő gyakorlatias irányánál és lehetőleg mindent a 
gyakorlati életre alkalmazó felfogásánál fogva a theologiát általában 
inkább a gyakorlati keresztyénség szolgálatában álló és ezt elő-
mozdító törekvésnek szempontjából ítéli meg. („Das ist aber die 
rechte speculativa, j a vielmehr practica Theologia, als: „glaube 
an Christum und thue, was du schuldig bist zu thun in deinem 
B e r u f e " . . . . „Die wahre, rechtschaffene Theologia stehet in der 
Praktiken, Brauch und Übung und ihr Fundament und Grund 
ist Christus, daß man sein Leiden, Sterben und Auferstehung im 
Glauben ergreife. Aber alle, die es heutzutage nicht mit uns 
halten . . . die machen ihnen nur eine speculativam Theologiam, 
da sie sich nach der Vernunft und wie sie von Sachen speculiren, 
richten. . . Darum gehört solche speculativa Theologia in die 
Hölle zum Teufel." Achelis i. m. 5., 6. 1.) Az ő nyomdokán haladva 
jó ideig általában az egész keresztyén életet „practica Theologia"-
nak mondják.1) 

A theol. tudományoknak, mint tudományos elméletnek álta-
lában és különösen a gyakorlati theol. tudományoknak művelése 
és kezelése tekintetében általában véve nagy jelentőségűnek, sőt 
egyesek (p. o. Zetzschwitz) egyenesen korszakalkotónak tartják 
Hyperius Andrása) (Andreas von Ypern 1511—1564) marburgi 

1) í g y Scheibler Chr. 1664-ben egy a 30 éves háború folyamán tartott 
prédikáció gyűjteményt bocsát közre ezen cím alatt: „Theologia practica 
per omnes articulos fidei." (L. Achelis i. m. 6. 1.) 

2) Zetzschwitz ρ. ο. Ilyperiust „einer der feinsten und grössten 
Theologen des 16. Jahrhunder t s und aller Zeiten" és „den ersten grossen 
Vorgänger aller wissenschaftlichen Darstellung der Theologie, der prakti-
schen insbesondere" — nevezi. 
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református (némelyek szerint csak a kalvínismus felé hajló 
lutheránus) theol. professornak: „De theologo, sive de ratione 
studii theologici" (1555) című művét, amelynek második részében 
szól az exegetikai, harmadik részében a dogmatikai, ethikai dis-
ciplinákról, a negyedikben pedig azokat a disciplinákat tárgyalja 
„quae complectuntur Ecclesiarum πράξεις, atque ad gubernationem 
ecclesiasticam animos informant." (Achelis i. m. 11. lap.) Ez utóbbi 
révén szokták Hyperiust általában a „gyakorlati theologia atyjá"-
nak nevezni. 

A rationalismusnak az egész theologiát (amennyiben erró'l 
még szó lehet) és igy különöskép a gyakorlati theologiát a „hasz-
nossági" szempontból megítélő' felfogása (Spalding: „Die Nutzbar-
keit des Predigtamtes"), amelynek következtében Plank J. G. a 
gyakorlati theol. tudományokat csak „theologia applicata"-nak 
tekinti s mint ilyet a tlieolog. tudományok köréből száműzi, leg-
feljebb azok függelékének tekinti1); valamint a pietismusnak 
szintén — bár más természetű — gyakorlatias irányzata után: 
Schleiermacher fellépése és működése úgy a theol. tudományok 
terén általában, mint különösen a gyakorlati theol. tudományokat 
illetőleg egészen ú j korszakot nyit meg. 

Schleiermachernak halhatatlan, soha el nem évülő érdeme, 
hogy amint egyrészt a keresztyén üdvigazságokat (megváltás, meg-
igazulás) állította a theologia központjába, másrészt az egész 
theologiát az egyház szempontja alá helyezte. Szerinte „a ker. 
theologia azon tudományos ismereteknek és müszabályoknak 
(„Kunstregeln") foglalatja, amelyeknek alkalmazása nélkül a ker. 
egyházi kormányzat („Kirchenregiment") lehetetlen". („Darstellung 
des theol. Studiums".) Miként már ebből a meghatározásból is 
kitűnik Sehl, az egész theologiát „gyakorlati" tudománynak, 
„scientia ad praxin" tekinti. Ezen felfogásból kifolyólag mint 
„elméleti" (speculativ), s így akadémiai tudományként egyedül 
jogosult tudományt a philosophiát ismerve el, ezzel az összes egyéb 
tudományokat (theologia, jog- és orvostudomány) mint gyakorlati 
tudományokat helyezi vele szembe.2) A szorosabb értelemben vett 
gyakorlati theol. tudományok, amelyeket Sehl, az összes theol. 
tudományok összefoglalásának, betetőzésének „koronájának" (a 
phil. theol. tudományok a „gyökér", a történeti theologia a „törzs") 
nevez, annyiban különböznek a többi elméleti theol. tudományok-
tól, hogy ezek a maguk anyagát nem produkálják önállóan, hanem 
a többi theol. tudományokban készen találják.") Schleiermachernck 

L. Zetzschwitz: „Die prakt. Theologie" — a Zöekler-féle „Handbuch 
der theol. Wissenschaft"-bau. III . köt. 91. 1. 

!) L. Knoke: „Grundriss der p rak t . Theologie" — 8. 1. Zetzschwitz 
i. m. 96. 1. 

2) Achelis i. m. 15., Zetzschwitz i. m. 81. 1. 
3) Achelis i. m. 16. 1. 



A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati theologia minden ágában. 55 
az egész theologiáról alkotott és a fentiekben röviden vázolt fel-
fogása tehát a theologiának, mint tudománynak bizonyos degra-
dációját, másrészt a gyakorlati theologiának, mint tudománynak 
bizonyos túlbecsülését jelenti.1) A gyakorlati theologiának, mint 
önálló tlieol. disciplinának művelése és továbbfejlesztése minden-
esetre Sehl, működésétől (nevezetesen a halála után, 1850-ben, 
kiadott „Praktische Theologie" c. művétől) veszi tulajdonképi 
kezdetét. 

Schleiermachernak a theologiáról alkotott és fentidézett 
fogalmi meghatározásából kitűnik másfelől az, hogy ő — mint 
említettük — az egész theologiát az „egyház" szempontja alá 
helyezi. A mily érdeme ez egyrészt, éppúgy tévedést is re j t 
magában, amennyiben az egyház nála egyelőre csak mint egyház-
kormányzat („Kirchenregiment") jön tekintetbe. Már pedig az 
egyház első sorban nem ez, hanem tulajdonképi lényege szerint 
„congregatio sanctorum" vagy „congregatio vere credentium" 
(Conf. Aug. VII. cikk), tehát a hívők közössége, vagyis élő Orga-
nismus, amely mint ilyen bizonyos öntevékenységet fejt ki. 
Nitzsch Károly Immánuelnek (1787—1868) ugyancsak elévülhe-
tetlen érdeme, hogy ő a Schleiermacher által hangoztatott „egyház" 
fogalmat megragadva és immár a maga helyes értelmében fel-
fogva, vette alapul a gyakorlati theol. tudományok fogalmának, 
feladatának és felosztásának megállapításánál. Szerinte az egyház 
fentkifej tet t helyes értelmében, mint a hívők közössége2), a 
cselekvésnek alanya. („Actuosas Subject .") 3) 

Nitzsch óta, a gyakori, theologia művelőinek legkiválóbbjai, 
az ő nyomdokain haladva, az egyház fogalmán építik föl a 
gyakorlati theologiát. 

Ezen az alapon most már mi is — eddigi fejtegetéseink 
eredményeként — a következőkben foglalhatjuk össze a gyakori, 
theologia fogalmát, föladatát: 

„A theologia (egész általánosságban) a keresztyénség tudo-
mányos megismerésére irányuló törekvés", amelynek alapját az 
a hitbeli Ítélet („Glaubensurteil") képezi, hogy a keresztyénség 
az absolut vallás, amelyben az ember megtalálja az üdvösség utáni 
vágyának kielégítését, — előfeltételét pedig egy keresztyén közösség 
(az egyház, mint congregatio vere credentium), amelynek fentar-
tásán és terjesztésén közreműködni a ker. theologia föladatát 
képezi.4) A keresztyénség tudományos megismerésére irányuló 

' ) . . . „die Ehre gerade, die Sehl, der prakt. Theologie zuwandte, 
war vielmehr mit wissenschaftlicher Herabwürdigung der Theologie über-
haupt verknüpft ." (/etzschwitz i. m. 81. 1.) 

2) Közelebbről: mint „clerus naturalis" es „clerus positivus". V. ö. 
Nitzsch: Prak t . Theologie. I. kötet. 18. 19. 1. (II. kiadás.) 

3) L. Achelis i. m. 16., 17. és 34. 1. Zetzschwitz i. m. 100 1. 
4) Ki rn . i. m. 1. 1. 
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törekvésnek előfeltételét képező közösség, vagyis az egyház, mint 
élő Organismus — mint fentebb lát tuk — bizonyos öntevékeny-
séget fej t ki. Ennek az öntevékenységnek célja lehet egyrészt 
az egyház fejlődő tudományos öntudatának elméleti megismerése, 
megismertetése és megállapítása, —· ez képezi a szorosobb értelem-
ben vett tudományos vagy elméleti theologia föladatát; célja lehet 
ezen öntevékenységnek másrészt az egyház vallásos öntudatának 
ébresztése, ébrentartása, fejlesztése, az erre a célra szolgáló esz-
közök (ige és sacramentumok. L. Aug. Conf. VII. c.) megfelelő 
alkalmazása és használata, tehát egy szóval az építés; az erre 
vonatkozó elveknek, tehát elméletnek megállapítása képezi a 
„szorosabb értelemben vett" gyakorlati theologia föladatát. (Mind-
két esetben a „szorosabb értelemben ve t t " kifejezést azért alkal-
maztuk, mert miként „minden elmélet bizonyos gyakorlati célokra 
vonatkoztatást tételez föl"1) és így az elméleti theologia is kell. 
hogy a legnagyobb mértékben „gyakorlati" legyen, úgy viszont 
a helyes gyakorlatnak a megfelelő helyes elmélet kell, hogy 
alapját képezze és így a gyakorlati theologia egyúttal „elméleti" is.) 

Miután már most az egyház a maga tevékenységét nem 
gyakorolhatja és ennélfogva nem is gyakorolja a maga összessé-
gében, hanem erre képesített és hivatott közegei, organumai által, 
azért: a gyakorlati theologia az egyháznak az épülés céljából 
hivatalos közegei által gyakorolt öntevékenységéről szóló elmélet, 
amelynek föladata tehát, egyrészt a szent írás — mint norma 
normans, másrészt a történeti fejlődés és az egyház hitvallási 
iratai, mint normae normatae alapján megállapítani azokat az 
elveket, amelyeknek figyelembe vételével az egyház a maga ön-
tevékenységét helyesen, hevezetesen az épülés céljának meg-
felelően gyakorolhatja. 

Ezen az alapon most már nem okoz nehézséget a gyakor-
lati theologiához tartozó egyes tudományok, disciplinák csoporto-
sítása. A lényegileg, nagyjában egymással megegyező csoportosí-
tások, fölosztások közül leginkább megfelelőnek t a r t j uk a Knoke-
féle „Grundriss der prakt. Theologie"·-bau találhatót. Ε szerint az 
egyház a maga öntevékenysége által önmagát folyton újra meg 
ú j ra megalapítja és gvarapítja, még pedig kifelé: az evangéliumnak 
más nem ker. népek közti terjesztése, befelé: az egyházat folyton 
gyarapító és a keresztség által kebelébe fölvett tagjainak vallásos 
oktatása és nevelése által. így n y e r j ü k az u. n. missiói tudományt 
vagy Keryktikát és a Kalechetikát. Az egyház továbbá az épülés 
formájában önmagát istentiszteleti (hitbeli) közösségként nyilvá-
nítja és ezen az alapon folyton tovább épülni igyekszik. Az egyház 
ezen öntevékenységének elméletét a Liturgika és Homiletika 
tünteti fel. Végül az egyház a maga öntevékenysége által önmagát 

1) Hagenbach: „Encyclopädie" 325. 1. 
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kormányozza. Ez a kormányzás kiterjed részben az egyházra, ill. 
gyülekezetre a maga összességében és ennek a gyülekezetnek egyes 
tagjaira. Az előbbiről szól a Kybernetilca (Egyházjogtan), az utóbbiról 
a Pastorális, vagyis Lelkipásztorkodástan.1) 

A missziói tudományt először Schleiermacher vette föl az 
önálló gyakori, theologiai tudományok körébe. Hazánkban a misszió 
ügye egészen a legújabb időkig nem tudott lendületre jutni és 
azért (vagy talán részben mivel) mint önálló gyakori, theologiai 
disciplina nem is szerepelt. Tárgyalását ez okból mellőzhetőnek 
tartjuk, amit talán feldolgozandó anyagunk terjedelme is megokol. 
Az az örvendetes és egész egyházi életünkre bizonyára áldásosnak 
bizonyuló lendület azonban, a melyet legújabban a misszió ügye 
hazánkban is nyert, bizonyára hovatovább kívánatossá és szüksé-
gessé teendi a missziói tudománynak önálló tárgyalását és mívelését. 

A többi gyakori, theol. disciplinákat egyébként a nálunk 
"többé-kevésbé otthonos sorrendben (homiletika. katechetika, litur-
gika. pastorális, kybernetika) tárgyaljuk. 

III. A s z e n t í r á s j e l e n t ő s é g e é s k e z e l é s e a homi le t ikában . 

A homiletika, egészen általánosságban meghatározva, az egy-
házi beszéd elméletéről szóló gyakorlati theologiai tudomány. A 
homiletika mint elmélet tehát természetszerűleg nem nyújthatja 
senkinek sem azokat a belső és külső feltételeket és tehetségeket, 
a melyek valakit az egyházi szónoklat gyakorlására alkalmassá 
és képessé tesznek; föladata inkább az, hogy megállapítsa az egy-
házi beszéd fogalmát, lényegét, célját, tárgyát, belső tartalmát, 
külső formáját, elkészítésének és előadásának eszközeit és módját, 
szóval mindazokat az elveket, a melyeknek szem előtt tartása 
mellett az egyházi beszéd mint igehirdetés az ige: mint istentisz-
teleti cselckvény a cultus, mint beszéd a szónoklat lényegének és 
követelményeinek megfelelni képes. 

Ha a következőkben a 17. század óta2) használatba jött „Ho-
miletika" elnevezésnek ethimologiai értelmére utalunk, úgy ez leg-
főkép abból az okból történik, mivel ez a szó, a mások által aján-
lott és használt elnevezésekkel (Stier: „Keryktika"; Sickel: Ha-
lieutika"; Christlieb: „Martyretika') szemben leginkább utal 
magának az egyházi beszédnek úgy eredetére, mint helyes fogal-
mára, lényegére, a melynek megállapítása további fejtegetéseinknek 
is alapjául fog szolgálni. 

A homiletika elnevezés a görög όμου és Γλη szavaknak össze-
tételéből származik Ίλη vagy εΐλη annyit jelent mint sokaság, 

») Kuoke i. m. 5., 34., 50., 94 , 138., 173. és 205. 11. 
2) Leyrer V.: „Cursus homileticus" c. műve óta; azelőtt: „ars" vagy 

„ratio concionandi '. (L. Achelis: „Grundiss der prakt . Theologie" — 84. 1., 
2. jegyzet.) 
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tömeg; όμου — Γ/,η = csoportosulás, összejövetel, egyesülés, még 
pedig társalgás, valami kérdésnek, dolognak közös, bizalmas meg-
beszélése céljából. Ilyen értelemben használja maga a szentírás 
többször (Luc. 24, 15; Act. 20, 11; u. ο. 24, 26) a όμιλειν kife-
jezést, a minek alapján ez utóbb a keresztyének vallásos jellegű 
és célú összejöveteleinek és az ezek alkalmával folytatott beszél-
getéseknek, utóbb előadásoknak megjelölésére jön alkalmazásba. 

Es vájjon mi képezi ezeknek a beszélgetéseknek, illetőleg 
előadásoknak tárgyát ? Istennek Igéje, még pedig abból a célból, 
hogy a gyülekezet a maga összességében és egyes tagjaiban Isten 
Igéjének a Szentírásban, mint az Isteni kijelentésnek történeti 
okmánytárában foglalt keresztyén hitigazságokon, mint közös alapon 
épüljön, a hitben, szeretetben és minden keresztyén erénynek 
gyakorlásában növekedjék, gyarapodjék. (Erre a tárgyra és erre 
a célra utal vissza Schleiermacher, az újabbkori theologia és egy-
házi beszéd atyja, midőn azt mondja, hogy az egyházi beszédnek 
tárgya a όμιλειν (Isten Igéje alapján), célja pedig az οϊχοϊομειν.) 

Hogy utóbb az apostoli kor különös charismáinak (p. o. a 
glossoláliának) lassankénti háttérbe szorulásával és egy külön lelki 
tanítói hivatalnak kialakulásával, és mind a mai napig is a όμιλειν 
egyoldalulag megy végbe, amennyiben csak az erre hivatott ige-
hirdető, mint az egyháznak hivatalos organuma beszél, míg a 
többiek hallgatnak, ez magának a dolognak lényegén nem változtat. 
Mert a mint egyrészről így is sértetlenül megmarad a όμιλειν 
tulajdonképeni tárgya, t. i. Istennek Igéje — és ez a fődolog — 
másrészt és éppen ezért a όμιλειν igaz értelmében véve föltételezi 
azok részéről is, ak ik ebben csak passive (hallgatva) vesznek részt 
az Ige hirdetőével (homiletával), mint activ szereplővel közös hitet 
és érzést, azt a consensust, a melynek hiányában az igehirdetés 
lehet és bizonyos körülmények között kell is, hogy legyen κήρυγμα 
(Stier), vagy άλιευειν (Sickel), tehát missziói prédikáció, a mely-
nek célja a keresztyénségen kivül állókat a keresztyén hit 
igazságai felől meggyőzni és őket ezeknek megnyerni, de 
nem lehet az a όμιλειν, a melynél az igehirdető, nem mint 
hallgatói hitének ura, hanem inkább mint örömük szolgája 
(II. Kor. 1,24) áll a gyülekezettel szemben, mint hivő szól a 
hívőkhöz, mint testvér a testvérekhez, mint bíínös a bűnösökhöz, 
mint megváltott a megváltottakhoz.') Hogy az ilyen értelemben 
vett όμιλειν az igehirdető részéről egyúttal a személyes bizonyság-
tétel (μαρτυρία — cf. Christlieb: Mai'tyretika) jellegével is bír, az 
a dolog természetéből folyik. Ám ez a személyes bizonyságtétel 

*) Schleiermacherró'l mondja egyik tanítványa (Schweizer): „0 úgy 
szólott mint testvér a testvérekhez, a kiknek keresztény öntudatát fejleszteni, 
nem pedig még csak megállapítani kívánta." (Zetzschwitz: „Homiletik" a 
Zöckler-félo „Handbuch der theol. Wissenschaften"-ben. 243. 1.) 
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a ker. hívők közösségében (összejövetel — épülés céljából) nyer 
megfelelő kifejezést; miután pedig viszont a keresztyének hitbeli 
közössége a ker. cultusban (istentiszteletben) nyilatkozik meg, 
azért az egyházi beszéd, mint Isten igéjének hirdetése a ker. 
istentisztelet körében lefolyó, tehát eultuscselekvény. 

így tehát az egyházi beszéd elméletének jelzésére manapság 
általában használt és elfogadott s a δμιλειν szóból eredő „Homiletika" 
elnevezés helyesen értelmezve már magában véve utal az egyházi 
beszéd fogalmának, lényegének legfontosabb tényezőire, u. m. annak 
tárgyára, a mely nem lehet más mint Isten Igéje; föltételeire, a 
melyek az igehirdető részéről a személyes bizonyságtétel formá-
jában, a hallgatók részéről a hitbeli és így istentiszteleti (cultus) 
közösségben jutnak kifejezésre. Az egyházi beszéd tehát Isten 
Igéjének hirdetése a cultusnak, mint a közös épülés céljából létre-
jött hitbeli közösség kifejezőjének körén belül lefolyó szabad előadás 
és személyes bizonyságtétel formájában.1) 

a) Az egyházi beszéd Isten Igéjének hirdetése. 
Az Isten Igéjének mint isteni kijelentésnek a szent íráshoz, 

mint ezen isteni kijelentésnek történeti okmánytárához való fentebb 
már kifejtett szoros viszonyából önkényt következik a szent 
írásnak alapvető és centrális jelentősége az egyházi beszédre, mint 
Isten Igéjének hirdetésére, valamint az egyházi beszéd elveit, 
elméletét megállapító gyakori, theologiai disciplinára: a homilitikára 
nézve. 

Ez a jelentőség mindenek előtt és legfőkép abban nyer 
kifejezést, hogy az egyházi beszédnek, mint igehirdetésnek állandó, 
soha el nem múló (Luk. 21., 33.) és kimeríthetetlen, e mellett 
objectiv és formai alapját és forrását a szent írás képezi. Más 
szóval: az egyházi beszédnek mindenkor kell. hogy valamely szent-
írási hely, vagy szakasz szolgáljon alapjául, a mint ez a magyar 
„alapige" szóban helyesen nyer kifejezést. Krisztus maga, a testté 
lett Ige, a próféta (V. Móz.' 18., 19.; Act. 3., 22.), a kiben az 
ótestamentomi prófétai hivatal a maga tökélyét elérte (Luk. 24., 19.) 
és a kinek prédikációja egyértelmű az Isten Igéjével — úgy az 
írás (ótestamentomi kánon) magyarázásánál a zsinagógában (Luk. 
4., 16.) — a szokáshoz híven, — valamint a néphez intézett 
szabad előadásában (Máté 5—7.) erre az objectiv alapra („meg 
vagyon írva") helyezkedik. Az ő prédikációja az apostolok prédi-
kációjának „τύπος διδαχής"-e, Péter pünkösti prédikációjától, mint 
az egyházi beszédnek inaugurálásától fogva.2) Az apostoli kor. 
mint befejező kijelentési epocha, az apostoloknak Krisztusparan-

!) Knoke i. m. 139. 1., a hol azonban a „személyes bizonyságtétel" 
momentuma hiányzik. 

2) L·. Zetzschwitz i. m. 392., ill. 256. 1. Knoke: „Grundriß der prakt . 
Theologie" 140. 1. 
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csán, (Máté 28., 20.; Tit. 1., 3.; I. Kor. 9., 16—17.) saját személyes 
tapasztalataikon (Act. 4., 20.) és hitbeli meggyőződésükön (II. Kor. 
4., 13.) alapuló prédikációja, valamint Írásműveik megalkotják 
mintegy azokat az állandó formákat, edényeket az Ige számára, 
a mely formákban azokat mi is manap bír juk és mint az Ige-
hirdetés objectiv alapját használjuk.1) 

A szent írásnak, mint írott, objectiv kijelentési kútfó'nek ez 
a jelentősége és használata az egyházi beszédre, mint igehirdetésre 
nézve, akár — mint régebben történt a „lectio continua", akár 
mint későbben gyakorlatba jön, a „lectio selecta", vagyis az ú. n. 
perikopák alakjában — nagyjában, többé-kevésbé érvényesül az 
egyházi beszéd történetének minden fázisában és azok a korszakok 
és irányzatok a melyekben az Igehirdetésnek ez az objectiv alapja 
és tényezője egészben (különösen a középkori r. katholicismus és 
az V. sz.-ban beállott hanyatlás után a keleti egyház mind e mai 
napig általában), vagy részben (rationalismus, legujabbkori modern 
törekvések) háttérbe szorul, mindenkor az egyházi beszéd kisebb 
nagyobb hanyatlását jelzik. 

A reformáció a szent írással szemben elfoglalt egész állás-
pontjából kifolyólag a szent írásnak, mint az Igehirdetés és minden 
istentisztelet objectiv alapjának érvényesülését hangsúlyozza és 
követeli.2) 

Ha utóbb egy olyan szigorúan confessionális álláspontot kép-
viselő homileta mint Cl. Harms (1778—1855.) az alapige hasz-
nálatát mellőzhetőnek ítéli3), úgy ez nem mint ma egyesek 
(különösen az u. n. brémai irányzat képviselői) részéről a szent-
írás mint objectiv kijelentési kútfő tekintélyének kicsinylésén 
alapul, hanem abban a körülményben leli magyarázatát, hogy a 
rationalismus képviselői a szószéken az alapige megtartása és hasz-
nálata mellett és ennek dacára sem hirdették az evangéliomot, 
hanem az alapigét a legtöbb és a legjobb esetben csak mottóul 
használva, a keresztyén hit centrális igazságait olcsó, „hasznos-
sági" szempontok hangoztatásával váltották fül. Az alapige mellő-
zését lehetségesnek tartó, nem épen — mint sokan mondják — 
küvetelő Harms-ot tehát a tapasztalat arra tanította, hogy az alap-
ige használata magában véve távolról sem biztosítja az egyházi 
beszédnek u. n. „biblikus", vagyis jobban mondva evangéliomi 
jellegét. Es ebben fültétlenül igaza is volt! Csakhogy „abusus non 

!) Knoke i. m. 140. lap. 
2) „Nun ist es ein Gräuel in der Kirche Gottesdienst anrichten, 

ohne alles Gottes Wort , ohne alle Schrift." (Apol. Conf. XXIV. 92.) „Und 
in diesen Stücken, so das mündliche, äußerliche W o r t betreffen, ist fest 
darauf zu bleiben, daß Gott Niemand seinen Geist und Gnade gibt, ohne 
durch oder mit dem vorhergehenden äußerlichen Wor t . " (Art. Smale. VIII . 3. 
L. még: Form. Conc. II. Pars Sol. Deel. XI. 3.) 

3) L Harms : „Pastoraltheologie" II. kiad. 53. és 67. 11. 
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tollit usuin!" Bármely oldalról és bármely indokból történjék is 
az alapige mellőzését lehetségesnek vagy helyesnek tartó felfogás 
hangoztatása, az minden esetben szem elől téveszti azt, hogy az 
egyházi beszéd — a mint azt alább közelebbről kifejteni igyek-
szünk — az istentisztelet, a cultns körén belől lefolyó cselekvény, 
melynek objectiv alapját a szentírás, mint kijelcntési kútfő képezi, 
nem is szólva arról — a mi pedig szintén elég számbavehető 
körülménynek mondható —, hogy magának az igehirdetőnek 
érdeke, az egyházi beszédben kifejtett gondalatoknak egy bizonyos, 
a textus által nyújtott gondolat vagy gondolatcsoporthoz alkalmaz-
hatása is az alapige használatát javalja. nehogy bekövetkezzék az, 
a mit ugyancsak a fenthivatkozott Harms egy egységes főgondo-
latot nélkülöző egyházi beszédre vonatkozólag mond: ,.Die Predigt 
(„Homilie") macht voll und nicht satt."') Manapság is egyébként 
csak elvétve s még eddig meglehetősen elszigetelve találkozunk 
azzal a felfogással, amely az alapige használatának évszázados 
gyakorlat által is megszentelt szokását mellőzhetőnek, vagy éppen-
séggel mellőzendőnek véli és így általában véve nincsen számba-
vehető ok, amely ettől a gyakorlattól való eltérésre indíthatna. 

Midőn tehát az alapigét, mint amelynek használatában az a 
gondolat jut kifejezésre, hogy úgy az igehirdető, mint a gyüle-
kezet magát a szent írástól, mint kijelentési kútfőtől függési 
viszonyban érzi2) föltétlenül megtartandónak vél jük: még az a kérdés 
is fölmerülhet, vájjon ez az alapige az ótestamentomi parasák 
(törvény) és haftárak (próféták) mintája szerint készült,3) a Nagy 
Sándor-féle u. n. „Homiliarium" (8. század) óta általánosan gya-
korlatba jött és Luther által is csekély változtatásokkal meg-
tartott u. n. evangéliomi és epistolai perikopák, avagy szabad 
textusok alakjában érvényesüljön-e ? 

Ennek a kérdésnek közelebbi és részletes tárgyalása alig-
hanem jóval túlhaladná a tulajdonképi feladatunk által kitűzött 
és — ha helyesen fogtuk föl — inkább általános természetű, elvi 
megállapodásokat magában foglaló kereteket és így erre nézve 
csak néhány megjegyzésre szorítkozhatunk. Nevezetesen: az 
ó-egyházi evang. és epistolai perikopákat, évről évre fölváltva, a 
Luther által is fölismert és itt közelebbről fül nem sorolható 
hiányainak'1) megfelelő pótlásával fentartandónak véljük, mert. 
nem is tekintve az évszázados használat által ebben a tekintetben 
is szentesített és gyülekezeteink legnagyobb része által kedvelt s 

1) J . m. 82. 1. 
2) Ez a viszony a homileta, ill. liturgus részéről az ige olvasásában, 

a gyülekezet részéről a fölállásban nyer külső kifejezést. 
3) Az ó-egyházi perikopa rendszer alapjául szolgáló u. n. „Comes"-t 

általában Hyeronimusnak szokták tulajdonítani. 
4) L. Achelis i. m. 698. 1. Hase : „Der evang. Geistliche in seinem 

Werden und Wirken". 192. k. 1. 
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éppazért szintén méltánylást érdemlő szokást, az ó-egyházi perikopa 
rendszer nagyjában — egyes kivételekkel (p. o. húsvét vasárnapi 
epistola, pünkösd hétfői evangeliom) — az egyházi esztendő 
eszméjét megfelelő módon juttat ja kifejezésre. Luther maga kez-
detben — tudvalevőleg — a régi perikopa-rendszer ellen foglalt 
állást, mivel attól tartott, hogy ennek használata egyes igehirde-
tőket abba a veszélybe sodorja, hogy utoljára „kék kacsákról" 
(von blauen Enten) fognak prédikálni; de miként Luthert a 
tapasztalat arra tanította, hogy ez a veszély a perikopák mellőzé-
sénél is beküvetkezhetik, úgy ma is áll és tapasztalható, hogy a 
hiba nem annyira magában a perikopa-rendszer hiányában, ill. az 
egyes perikopák ismétlődő, hanem sokkal inkább azok helytelen 
használatában rejlik, tehát az igehirdető részén van, ha t. i. ez 
elmulasztja, az egész írásnak folytonos, naponkénti tanulmányo-
zása és theologiai s egyéb ismeretkörének mélyítése és bővítése 
által arra törekedni, hogy „mint a menyeknek országában meg-
taníttatott Írástudó" hasonlatos legyen ahhoz a gazdához, „aki az 
ő élésházából hoz elő ót és újat". (Máté 13., 52.) Mert „aki az 
ő hivatásának bármelyik körében igazán örömmel és szeretettel 
dolgozik, az sohasem fogja magát „kiprédikálni", hanem a régis-
mert alapigékben is mindig ú j gondolatokat fog találni. Hiszen 
éppen abban áll az Isten Igéjének csodálatos gazdagsága, hogy 
minél mélyebben ásunk, annál többet találunk benne az isteni 
bölcsességnek azokból a kincseiből, amelyek soha el nem avulnak"J). 
Egyébként az ó-egyházi evangeliomi és epistolai perikopák válta-
kozó használata mellett, a „teljes írás" minél nagyobb mértékben 
való megismerése és ismertetése érdekében három évenként szabad 
textusoknak használatát tartanok kívánatosnak és szükségesnek. 
A „szabadság" azonban — a református egyház e részbeni praxi-
sával szemben — úgy az egyháznak, mint az igehirdetőnek jól 
felfogott érdekében, nem lehet és ne is legyen egyértelmű az 
egyes igehirdetők egyéni, subjectiv felfogásának és ízlésének 
korlátlan, önkényes érvényesülésével. Szép és fontos föladat vára-
koznék — felfogásunk szerint — ebben a tekintetben hazai 
egyházunk főhatóságaira is, még pedig egyrészt az ó-egyházi 
perikopa-rendszer hiányainak megfelelő és kíméletes pótlásában, 
másrészt egy vagy több u. n. szabad textusos perikopa sorozatnak 
hivatalos megállapításában.2) 

1) Hase i. m. 196. 1. 
2) Ebben a tekintetben hasznos útmutatást és irányítást adhatnának 

egyes a külföldi prot . egyházakban már bevált és j óknak bizonyult perikopa 
sorozatok, p. o. a württembergi orsz. egyházé, vagy a Nitzsch, Thomasius 
és az eisenachi „Kirchenkonferenz" által megállapítottak. A javított ó-egyházi 
és az önállóan megállapított szabad textusos sorozatok a bibliák, (ha a brit-
és külf. biblia-társulat erre nem vállalkoznék a Luther-társaság által kiadva) 
továbbá a használatban lévő vagy ezután kiadandó énekes-könyvek, vala-
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Ezekkel a mindenesetre fontos, de talán inkább külön, 
önálló tanulmányt és tárgyalást igénylő kérdésekkel szemben, 
közelebbi feladatunk megoldásánál különösen nagy fontosságú az 
a kérdés: vájjon az egyházi beszéd, amely tehát minden körül-
mények között valamely a szentírásból merített hosszabb vagy 
rövidebb szakaszon, mint alapigén épül föl, miként válik igazán 
az Isten Igéjének hirdetésévé'? 

Ha a merev verbális inspiráció föntebb kifejtett álláspont-
jára helyezkednénk, amely szerint a szentírás és Isten Igéje azo-
nosak és egymást teljesen födik, úgy következetesen ítélve csakis 
az az egyházi beszéd volna Isten Igéje hirdetésének mondható, 
amely elejétől végig, szóról szóra (még pedig eredeti nyelven) a 
szentírásból volna merítve. Ezt a képtelen helyzetet előidéző, 
vagy az igehirdetést legföljebb bibliai szakaszok fölolvasásában 
érvényesülni engedő konzekvenciát a reformáció egyházaiban még 
a legszélső és legmerevebb verbális inspiráció képviselői sem 
vonták le tényleg soha és sehol. 

Azért az egyházi beszédnek, mint igehirdetésnek a szent-
íráshoz való helyes viszonya a szent írásnak az Isten Igéjéhez 
való már föntebb kifejtett helyes viszonya és mindkettőnek örök, 
változatlan központi tartalma alapján ítélhető meg leghelyesebben. 
Ez az örök központi tartalom pedig nem más mint a Krisztus, 
még pedig a Krisztus a maga teljességében, nemcsak mint tör-
téneti valóság, hanem mint örök élő és a benne hivők szivében 
és életében működő személyiség, nemcsak mint az ember igazi 
lényegének eszményi megvalósulása és örökérvényű tökéletes 
mintaképe, hanem mint Megváltó, Megtartó és Üdvözítő, akiben 
és aki által bűneink bocsánata és az örök élet reménysége vagyon 
nékünk, mert „nincsen senkiben másban üdvösség, nem is adatott 
emberek között ég alatt más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk". (Act. 4.. 12.) Ezt „a mi bűneinkért halálra adatott 
és a mi igazulásunkért föltámadott". (Róm. 4., 25.) Krisztust 
hirdetik az apostolok szóval (Act. 2., 14—39.; 3., 12—26; 
4., 8—12. stb.), Írásbeli bizonyságtételükkel (I. Kor. 3., 11.; 
II. Kor. 5., 19.; Efez. 2., 20.; I. Tim. 1., 15.; I. Péter 3.. 18.: 
I. Ján. 4., 2.; Zsid. 13., 8.) és életükkel (Róm. 13., 14.; Fii. 4., 13.; 
Kol. 1., 24.; I. Péter 2., 21.). Ezt a Krisztust, aki „tegnap és 
ma ugyanazon volt, mindörökké is ugyanazon lészen" (Zsid. 13., 8.), 
ezt hirdetni képezi minden egyházi beszédnek is föladatát 
(I. Kor. 2., 2.), örök alapját és célját. „Mert ahol nem prédikál-
ják a Krisztust — mondja Luther — ott nincsen a szent Lélek, 
amely a keresztyén egyházat alkotja, hivja és összegyűjti és 
amely nélkül senkisem juthat el Krisztushoz, az Úrhoz."1) 

mint a még kiadásra várakozó hivatalos agenda függelékében közlendők 
volnának. 

l ) Nagy káté. Müller-féle kiadás 456. 1. 
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így tehát arra a kérdésre: Miként válik az egyházi beszéd 
Isten Igéjének hirdetésévé ? a választ röviden úgy adhatjuk meg: 
az egyházi beszéd Isten Igéjének hirdetése, amennyiben a Krisztust 
hirdeti. Ez képezi az egyházi beszédnek legfőbb kritériumát. így 
lehet és lesz az egyházi beszédben elhangzó emberi szó „λογος της 
αληθείας" és „λογος θεού y.at δυναμις θ·εου εις σωτηριαν -αντί τω πιστευοντι", 
(Róm. 1., 16.)') mert Krisztus az Isten Igéje ν.ατ εξοχήν és így 
Krisztus hirdetése az Isten Igéjének vagy, ami ugyanannyit jelent: 
az evangéliomnak hirdetése. 

Mivel pedig a törvénynek is legfőbb értéke, célja és föl-
adata abban áll, hogy „a Krisztusra vezérlő mesterünk" legyen 
(Grál. 3., 24.), azért az Igehirdetésnek változhatatlan tartalma és 
tárgya, a melynek mindig érvényesülnie kell, a törvény, amely 
„accusat conscientias et perterrefacit" (Apologia 4., 38.) és az 
evangélium, mint „potentia Dei ad salutem;" (Apologia 4.. 67.)2) 
még pedig — itt is hozzátesszük — a teljes evangeliom, a maga 
isteni, üdvözítő erejében és értékében. És miként az Igehirdetés-
nek a maga egészében, úgy minden egyes egyházi beszédnek a 
teljes evangéliomot kell magában foglalnia. „Az egyes egyházi 
beszédnek nemcsak valamit kell tartalmaznia Istennek tanácsából 
és akaratából (Efez. 1., 11.), hanem akkor is, amidőn esetleg egy 
prédikáció ciklusnak egy tagját képezi, olyannak kell lennie, hogy 
az egyesnek világánál föltüntesse az egészet és annak, aki esetleg 
csak ezt az egy egyházi beszédet hallja világos képet nyújtson 
az üdvösség tényéről és az üdvösség útjának mivoltáról. Min-
den egyes egyházi beszéd egy egészet nyújtson az evangélium-
ból."3) 

Az előadottakból most már természetszerűen következik az 
is, hogy úgy az egész szentírási kánon két főrészének (ó- és új-
testam.), valamint az egyes szentiratoknak és ezeken belül ismét 
az egyes részleteknek kisebb-nagyobb értéke az igehirdetésre s 
így az épülésre nézve, mondjuk tehát a homiletikai használható-
ság szempontjából, attól függ: milyen — távolabbi, vagy közelebbi 
viszonyban állanak, ill. helyezhetők ezek a szent írásnak, ill. 
Isten Igéjének központi tartalmához: Krisztushoz.4) 

A milyen mértékben forog fenn ez az eset, oly mértékben 
fogja az igehirdetés tulajdonképeni célját, t. i. az épülést elő-
mozdítani, megközelíteni, vagy el is érni. Ezt a tulajdonképeni 
célt szem előtt tartva, az igehirdető sem azt nem fogja gondolni, 
hogy a mi a szent írásból éppen „a keze ügyébe kerül" eo ipso 

'-) Achelis i. m. 99. 1. 
2) Knoke i. m. 151. 1. 
3) Cremer: Fastoraltheologie. 97. 1. 
4) . . . „Ob sie Christum treibt, oder nicht, sintemal alle Schrif t 

Christum zeigt." Luther . L. e munka 51. lapját. 
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az épülés előmozdítására is alkalmas, sem pedig — a szónak 
helytelen értelmében — „válogatós" nem lesz az írásokban.1) 

Az igehirdetőnek azonban semmi körülmények között nem 
szabad megfeledkeznie arról, hogy őnéki első sorban föladata, 
Isten Igéjét hirdetni. Ez a tudat fogja őt leginkább megóvni az 
üres frázisokban, mesterkélt szónoki páthoszban megnyilvánuló 
hiú tetszelgéstől. Ez a tudat teszi őt igazán alázatossá, keresztelő 
János példája szerint, a kinek jelszava: „Annak nevekedni kell 
és nékem alászállanom kell." (Jáu. 3., 30.) Ez a tudat ébreszti és 
fokozza lelkében a felelősség érzetét, és azt a hűséget, a mellyel, 
mint Krisztus szolgája és az Isten titkainak (I. Kor. 4., 1.) és 
„külömb-külömbféle ajándékainak jó sáfára" (I. Péter 4 , 10.) első 
és utolsó sorban nem embereknek, hanem az ő Urának és meg-
bízójának tartozik. (I. Kor. 4., 3. 4.) Ez a tudat és ez egyedül 
nyújthatja néki azt a bizalmat, örömöt és biztosságot (nem elbiza-
kodást!), a mellyel Istennek Igéjét „úgy alkalmatos, mint alkal-
matlan időben" (II. Tim. 4., 2.) „nagy bátorsággal szólva", 
(Act. 4., 29.) tölti be igehirdetői tisztének minden igazságát, abban 
a reményben, hogy az ő „munkája nem hiábavaló az Urban." 
(I. Kor., 15., 58. Érs. 55„ 10. és kk.) 

Ezt a tudatot ébresztheti és fokozhatja különösen még annak 
a körülménynek helyes fölismerése, hogy azok, akik az Ige 
hirdetését hallgatják, első sorban mint a hívők gyülekezete, mint 
istentiszteleti (cultus-) közösség veendők tekintetbe és így tehát: 

b) Az egyházi beszéd, mint Igehirdetés, istentiszteleti, vagyis 
cultus-cselelcvény. Ez a körülmény — amint már föntebb érintet-
tük2) — külsőleg is kifejezést nyer abban, hogy az egyházi 
beszédnek objectiv forrását, alapját mindenkor valamely a szent 
írásból merített szakasz vagy hely képezi. Már maga ez a gyakorlat 
egyúttal azt a föltevést foglalja magában, hogy a hallgatók az 
igehirdetővel együtt magukat az igehirdetés objectiv alapjától, 
a szent írástól függési viszonyban tudják és érzik, vagyis, hogy 
ők az igehirdetéssel, tehát a szent írással szemben is nem mint 
a Krisztusnak, az evangéliumban foglalt igazságoknak és vigasz-
talásnak még csak ezután megnyerendők, tehát mint hitetlenek, 
hanem mint ebben az evangéliomban egész életükkel gyökerezők 
és élők, tehát hívők jönnek tekintetbe. És ettől a föltevéstől 
magának az igehirdetésnek sem szabad eltérnie. Ez a föltevés, 

v) Krummacher Frigyes a legszárazabbaknak, homiletikai szempontból 
használhatatlanoknak látszó ótestamentomi leckékről is tudott „épületesen" 
prédikálni. 

Abeken pedig egy olyan szorgalmas templomlátogatóról tesz említést, 
a ki saját vallomása szerint, sohasem épül úgy, mintha a pünkösti episto-
lának ezt a részét hallja: „pártjabeliek, médiabeliek" stb. 

(Az utóbbira nézve 1. Knoke i. m. 151. 1.) 
2) L. e munka 61. lapját. 

Theol. Szaklap. VIII. évf. 
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amelyet, mint már említettük, Schleiermacher hangoztatott újból 
a leghatározottabban — ez különbözteti meg az egyházi beszédet 
nemcsak a missziói beszédtől, mint κ,ηρυγμα-tól, hanem általában 
véve minden emberi beszédtől, melynek főcélja akár bizonyos 
ismeretek közlése, akár bizonyos igazságoknak bizonyítása, meg-
védése (apologia) és az ezekkel ellenkező felfogásnak megcáfolása 
(polémia), avagy bizonyos érzelmek (öröm, lelkesedés, bánat), 
vagy akárcsak múló, pillanatnyi tetszés fölkeltése. 

Mert igaz ugyan, hogy a ker. gyülekezet a maga empirikus 
valóságában nem állítja az igehirdető elé a hívők közösségének 
ideális megvalósulását, de vajon Pál apostol a sok mindenféle 
hibában, fogyatkozásban leledző korinthusi gyülekezet tagjait nem 
tekinti-e ennek dacára a Krisztus teste tagjainak (I. Kor. 12., 27.) 
és ezért nem szólítja-e őket „szentek"-nek (I. Kor. 1., 2.; II. 
Kor. 1., 1. stb.), „atyjafiainak?" (I. Kor. 1., 10. stb.) Igaz ugyan, 
hogy ez az empirikus gyülekezet még folyton újra meg újra 
reászorul arra (különösen ma), hogy a ker. hit, az evangéliom 
igazságaiban és ismeretében (sokszor a legegyszerűbb ismeretek-
ben is) gyarapodjék; és mivel e világban és a világ kívánságaitól 
és bölcsességétől környezve és sokszor tőlük elvakítva folytatja 
létét s eltér az örök evangéliom éltető forrásától, tápláló füves 
helyeiről, azért őt újra meg ú j ra ide visszaterelni képezi az ige-
hirdetésnek föladatát: mindazáltal ez az igehirdetés részéről nem 
tekinthető a normális állapotnak és főfeladata inkább mindig abban 
áll, hogy megállapítsa, felkeltse és ébren tartsa a ker. gyülekezet-
nek, mint hívők közösségének sokszor alvó, vagy elvakított hit-
tudatát és az ebből fakadó ker. életet. „Az egyházi beszéd sokszor 
komolyabb, élesebb lehet mint a missziói beszéd, feladata lehet 
sokszor újból lerakni az alapot . . . . ám minden esetben figyel-
meztetnie kell a gyülekezetet a maga tulajdonképeni lényegére, 
arra, a minek lennie kellene" stb.1) 

Az igehirdetésnek tehát a kor. gyülekezetet, mint isten-
tiszteleti közösséget kell szem előtt tartania, még pedig nemcsak 
egykori teljes, ideális megvalósulásában, hanem, még pedig az 
egyes gyülekezetet is, a maga jelenlegi empirikus valóságában, 
tehát a maga sokszor egészen sajátlagos, speciális szükségleteivel, 
igényeivel. Ez utóbbi követelménynek szem előtt tartása — 
a minek föltételét szorgos, hű lelkipásztori tevékenység képezi — 
teszi az egyházi beszédet gyülekezetszerüvé. („Gemeindegemäß"). 

Itt merülhet fel még az a kérdés — a melyet mi a dolog 
természetéből kifolyólag csak futólag érinthetünk — : vájjon a 
szentírásban gyökerező és azon alapuló igehirdetéstől megkivánható-e, 
hogy a korszerűség jellegével birjon, vagyis hogy minden esetben, 
tehát ma is, a kor általános gondolatvilágához, a kort mozgató 

!) Cremer i. m 91. 1. 
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eszmékhez és törekvésekhez alkalmazkodjék, egy szóval „modern" 
legyen ? Ez a kérdés talán sohasem foglalkoztatta a homiletákat, 
az egyházi beszéd elméleti és gyakorlati képviselőit, oly mértékben, 
mint ma, aminek oka mindenesetre abban rejlik, hogy a mai 
korszellem, a maga sokféle föl- és aláhullámzó eszmeáramlataival 
és törekvéseivel (modern természettudományok, technikai vívmányok 
s ezzel kapcsolatban a monistikus világnézetben tetőfokát elért 
materialismus; a mellett subjectivismus, Individualismus, socialismus, 
aestheticismus stb.) egészben véve nem kedvez az evangeliom által 
hirdetett igazságoknak. A „modern prédikáció" kérdése manap 
külön tekintélyes kis irodalmat hozott létre.1) S vájjon van-e a 
kérdésnek jógosultsága? Kétségtelenül! Mert igaz ugyan, hogy az 
u. η. ,modern", vagyis a kor egyik vagy másik eszmeáramlatától 
elragadott és telitett ember a legtöbb esetben teljesen kivonja 
magát az igehirdetés hatása alól és így az, hogy miként lehetne 
ezt a modern embert és általában az egyháztól elidegenedett ele-
meket a templomba hozni, vagyis az igehirdetés hatásainak kitenni, 
tulajdonkép önálló és a modern prédikáció követelésétől többé-
kevésbé független kérdésnek tekintendő:2) azért mégsem szabad 
megfeledkeznünk arról sem, hogy a szó közönséges értelmében 
nem modern ember is, a templomlátogató hivő is korának gyer-
meke, aki a korát mozgató eszmék befolyása alul, ha nem ragadják 
is őt magával, márcsak az iskolai nevelés, másokkal való közle-
kedés stb. következtében sem vonhatja ki magát végkép. A kérdés 
már most: vájjon az evangéliom hirdetése mintegy akklimatizá-
lódjék és- akklimatizálódhatik-e a kor viszonyaihoz, követelmé-
nyeihez? Erre a kérdésre először is röviden és határozottan azt 
válaszolhatjuk, hogy a mi az Ige és írás örök, változhatatlan 
tartalmát illeti: soha! A teljes evangéliomnak, a maga örök köz-
ponti tartalmával soha, semmiféle érdekből csorbát, rövidséget, 
elferdítést vagy elgyengítést szenvednie nem lehet és nem szabad; 
még ha angyal prédikálná (Gal. 1. 8.) sem volna többé az ilyen 
evangéliom „Istennek hatalma minden hívőknek üdvösségére". 
„A korszerűség jellegével biró (vagyis modern) egyházi beszédről 
szakszerűleg egyáltalán csak azon megdönthetetlen előfeltétel mellett 
lehet szó, hogy az az öröklévalóság jellegével bírjon, vagyis a 
minden igénye szerint örökkévaló evangéliomnak hirdetése legyen."3) 
Az „alkalmazkodás" általában véve nem lehet olyan természetű, 
amely a határozatlanság, a compromissum, a félig elvesztett csata, 

*) Legfőbb szószólói és képviselni: Baumgarten (Hauptfragen der 
heutigen Evang. Verkündigung — 1904.) Drews-Halle (empirikus irányban), 
szintigy: Schian, továbbá Niebergall (psychologiai irány) Seeberg, Hering. 
A „Dorfpredigt" mívelői: Frenssen, Kaiser, Eckert, Hesselbacher, Uckeley. 

z) Peters, Hannover: „Ist die Forderung einer zeitgemäßen Predigt 
berechtigt" stb. „Neue Kirchliche Zeitschrift". XX. évf. 9. füzet, 636. 1. 

°) Hering: NKZschr. említett cikkéből idézve. (674. 1.) 

3* 
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diadalt soha kilátásba nem helyező benyomását kelti, mert ez a 
hitetleneket csak annál inkább fölbátorítja, a hívőket pedig el-
cstiggeszti és megtéveszti. „Az alkalmazkodás" tehát nem tartalmi, 
hanem csak formai tekintetben érthető s így csak abban állhat, 
hogy az igehirdetőnek a kort mozgató eszméket bele kell állítania 
az evangéliom által nyújtott helyes világításba, megmutatnia az 
evangéliomnak, mint kovásznak mindent áthatni és megszentelni 
tudó, örökkévaló, isteni erejét; abban, hogy az igehirdető igyekezzék 
Pál apostollal „mindenektől szabadon lévén, magát mindeneknek 
szolgájává tenni, hogy többeket nyerhessen meg", „a zsidóknak 
mintha zsidó, a törvénynélkülieknek mintha törvény nélkül való 
volna." (I. Kor. 9, 19. és kk.). De e mellett nem szabad az ily 
értelemben „modern" prédikációnak megfeledkeznie arról, hogy a 
modern ember nem— mint sokan képzelik — a „homo sapiens "-nek 
egy egészen külön, önálló speciese,1) hanem éppúgy a megvál-
tásra szoruló (bűnös), mint a megváltásra képes (mert Isten képére 
teremtett) ember, mint az, aki 100 és 1000 évvel ezelőtt élt és 
akiben ezt a kor különös gondolkodása és törekvései által mintegy 
fogva tartott tudatot, a törvény és evangéliom hirdetése által 
fölszabadítani, képezi az igehirdetés nehéz, de szép föladatát. Ilyen 
értelemben „modern" igehirdetők voltak a maguk korában az 
ótestamentomi próféták, Pál apostol, Chrisostomus, Luther, sőt 
maga a testté lett Ige: Krisztus. Hogy azután ennek az alkal-
mazkodásnak formai tekintetben (nyelv, kifejezés) is meg vannak 
a maga korlátai, erre nézve eléggé elrettentő például szolgálhat 
a mai modern prédikáció törekvésekben megújulni látszó régi 
rationalismus, amely annyira „modern" akart lenni és az volt is, 
hogy a keresztyénség centrális igazságait megjelölő kifejezésekkel 
(megváltás, újjászületés, megigazulás stb.), tehát a formákkal együtt 
elveszítette azok tartalmát is. Azért bármely kor prédikációja 
lényegében formai tekintetben is a szentírás nyelvében fogja csak 
helyesen bírni és megőrizni mintegy a maga typusát. Egyebekben 
mindenkor irányadó elvnek kell maradnia az igehirdetésre nézve 
az apostoli szavaknak: „Παντα υμών, ΰμε-.ς δε Χρίστου!* 

Az egyházi beszédnek, mint igehirdetésnek, föladatát képezi 
— miként már említettük — a ker. gyülekezetnek, mint isten-
tiszteleti közösségnek, hitbeli tudatát újra meg újra megállapítani 
és kifejezésre juttatni. Ebből most már természetszerűleg folyik 
az igehirdetőre nézve az a követelmény, hogy ő, mint a gyüle-
kezetnek élő tagja, nem mint halgatói hitének úra, hanem inkább 
mint (ebben a hitben gyökerező) örömüknek szolgája (II. Kor. 
1, 24.), ezzel a ker. gyülekezettel, tágabb értelemben véve pedig 
magával az egyházzal, mint „congregatio vere credentiumu-mal, 
közös hitbeli alapon álljon. Ez más szóval azt jelenti, hogy 

i) Peters i. cikk, 689. 1. 
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c) az egyházi beszéd mindenkor az igehirdetőnek személyes 

bizonyságtétele legyen. Miként csakis életből származhatik viszont élet, 
úgy csakis a hit — mint lényege szerint élet — ébreszthet hitet. Azért 
az igehirdetésnek egyik leglényegesebb követelménye, sikerének 
egyik legnagyobb biztosítéka az, hogy „έκ πίστεως ε!ς χιστιν" történjék. 
Csakis az, aki a Krisztussal, mint örök, élő személyiséggel sze-
mélyes viszonyban, a benne vetett hit által közösségben áll és él, 
csakis az képes őt igazán hirdetni. ±Ls hirdesse őt az ő saját fej-
lődő hitéuek mértéke szerint. Ez a hit természetesen fejlődésének 
első stádiumában sem állhat ellentétben a hívők gyülekezetének 
akár élő és éber, akár csak alvó, szunnyadó s az igehirdetés által 
megállapítandó, esetleg ébresztendő hittudatával, vagyis nem lehet 
egy jelentőségű a hitetlenséggel, legföljebb abban az értelemben, 
amint azt annak a fia egészségéért könyörgő anyának szájából 
halljuk: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!" 
Aki a hit természetes fejlődésének ezt az első stádiumát sem érte 
cl, az meggyőződése ellenére hirdetheti a szent írásban és a hivők 
gyülekezetének tudatában élő Krisztust s akkor képmutatóvá lesz, — 
v a g y — meggyőződésével egyezően, a saját és mások esze és 
kritikája által megalkotott, de az írásban nem, vagy csak rész 
szerint található (történeti) Jézust (mint erényhőst, bölcset stb.) 
és akkor a hivők gyülekezetének tudatával jön ellenkezésbe, de 
úgy az egyik, mint a másik esetben az Ige hirdetésére nem 
alkalmas. Ebben a tekintetben tehát szabályul elfogadható az az 
elv: „Prédikáld a Krisztust, hogy birjad őt, mindaddig, a míg 
prédikálhatod, mert birod őt!"1) 

Mivel pedig a Krisztus a maga tökéletes, élő valóságában csakis 
a szent írásban és azonkívül nem található,2) azért természetes 
követelmény az igehirdetőre nézve az, hogy néki az írásban és 
az írással kell élnie. A milyen állást foglal el az igehirdető a 
szent íráshoz, olyan viszonyban áll a Krisztushoz és megfordítva. 

Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy az igehirdető az 
egyházi beszéd objectiv alapjául szolgáló szentírási lecke, szakasz, 
vagy hely objectiv, helyes és eredeti értelmének és az u. n. 
„contextus"-sal való összefüggésének exegetikai, történet-kritikai 
megállapítására törekedjék. Ez képezi az igehirdetőre nézve annyira 
fontos és elengedhetetlen meditációnak első föladatát.3) Más kérdés 
az, hogy mikor és mily mértékben fogja ennek a saját maga és 
mások által előkészített, ill. folytatott munkának eredményét magá-
nál az igehirdetésnél érvényesíteni, esetleg értékesíteni ? Erre 
vonatkozólag röviden a következő elveket állapíthatjuk meg: 

1) Achelis i m. 110. 1. 
2) Ján . 5., 39. 
3) Abban az esetben, ha a textus (p. o. perikopa) adva van; más 

esetben az alapige választása lesz már a meditáció elad föladata. E r r e az 
utóbbi esetre itt közelebbről nem retloctálunk. 
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1. az igehirdetésnél kritikai fejtegetéseknek sem positiv, sem negativ 
értelemben helye nincsen; 2. a szöveg-kritikának valóságos ered-
ményei (nem hypotézisek!) — megfelelő tapintatos eljárás mellett 
— az igehirdetésnél figyelembe vehetők, sőt esetleg veendők is, 
ha a helyes értelemnek megállapításához s így a megértetéshez 
szükségesek és éppezért az igehirdetés végső- és főcéljának elő-
mozdításához, t. i. az épüléshez hozzájárulnak.1) 

Az alapige helyes, objectiv értelmének megállapítása után, 
a meditáció legközelebbi föladatát az fogja képezni, hogy az 
igehirdető, az alapigébe való komoly elmélyedés mellett — 
a melyhez a Luther által ajánlott „oratio"-nak is hozzá kell 
járulnia —- tisztába jöjjön első sorban azzal: vajon az illető szent-
írási alapige őnéki magának mit mond ? A kérdés tehát első sorban 
nem az, hogy az igehirdető mit mond és mit mondhat a t e x t u s t 
és a textus'íOtf (itt hibázik igen sok. hogy ne mondjuk: a legtöbb 
homileta!) hanem az, hogy mit mond a textus őnéki ? Mert csak 
ezen az úton nyerheti az igehirdetés a személyes bizonyságtétel 
jellegét. Csak, ha az objectiv isteni Ige mintegy átszűrődött az 
igehirdető egész egyéniségén, mintegy megszentelve azt (tehát nem 
úgy, hogy az objectiv isteni Igéből csakis az igehirdető subjectiv 
izlése, érzése és felfogása marad fönn!2) csak így lehet az, amit 
az igehirdető az alapigéről magának és hallgatóinak mond, valóban 
„λογία θεου", tehát Isten Igéjének hirdetése, a melynél az igehir-
dető Pál apostollal érezheti: „ev εμοί λαλεί Χρίστος" (II. Kor. 13., 3.) 
és a hallgatók is úgy az igehirdetőre, mint magukra nézve annak 
tudatára ju tnak: „tua res agitur."· Más szóval: az igehirdetőnek a 
meditáció útján meg kell keresnie — s ha igazán keresi, meg 
is fogja találni, először az alapigéfte.s és az alapigéta, azután az 
alapigéWÍ a saját és hallgatói lelkéhez vezető utat.3) 

Ilyformán lesz az igehirdetés az alapjául szolgáló szentírási 
szakasznak, vagy helynek reproductiója, még pedig: 

d) Szabad előadás alakjában. Az egyházi beszédnek Isten 
Igéjét kell hirdetnie, de hogy ez közelebbről miként történjék azt 
nem formulázza és állapítja meg az igehirdetőn kívül álló objectiv 
tényező, nevezetesen az egyház; (ebben különbözik a homileta a 
liturgustól) nem is ez vállal az igehirdető szavaiért felelősséget, 
ez inkább őt magát illeti és terheli,4) vagyis tehát az igehirdetés 
nem bizonyos formákhoz kötött, hanem szabad előadás. 

J) „Az ő hitének mintegy tervszerű ostromlását a gyülekezet semmi-
esetre sem köteles eltűrni." L. Knoke i. m. 1B3. 1. 

2) „Nicht die individuelle Anschauung des Predigers, sondern der 
Gemeinglaube der Christenheit soll in der Predigt zum Ausdruck gebracht 
werden . obgleich alles freilich durch die innerste Subjectivität des Predigers 
hindurchgegangen sein mußte." Cremer i. m. 89., 90. 1. 

8) Knoke i. m. 163. 1. 
4) Achelis i. m. 99. 1. Ezért a „venia concionandi" birtokában nem 

levő s mégis igen sokszor az „igét hirdető" egyéneknél (tanítók, theologusok) 
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Hogy e részben nemcsak a hallgatóknak, hanem magának 

az igehirdetőnek érdeke is megkívánja, hogy a homileta a textus-
ban talált gondolatokat az analysis vagy synthesis, vagy mind-
kettőnek szabályai szerint és azon elvnek szem előtt tartása 
mellett: „Quod non est in textu, non est in mundo", — rendezze 
(dispositio), egy egységes gondolat alá csoportosítsa (propositio, 
partitio) és azután megfelelő formában és az igehirdetés méltó-
ságának és az épülés céljának megfelelő módon előadja, az nem 
több, mint természetes követelmény. Mert habár a II. Tim. 3., 16-on 
alapuló és abból kiinduló, kezdetben csak ötféle, utóbb százra is 
fölszaporodott (17. század — Carpzov) „usus", „methodus" és 
„genus dicendi" ideje lejárt és ma már senkisem tekinti a 
homiletikát, mint az igehirdetés elméletét, pusztán csak „alkalmazott 
rhetorikának" és az egyházi beszédet a szónoklat egy bizonyos 
válfajának: mindazáltal az igehirdetésnek, mint szabad előadásnak, 
a szónoklat jellegével is kell bírnia s így nem hagyhatja teljesen 
figyelmen kívül az általános szónoklattannak, itt közelebbről nem 
részletezhető — szabályait sem. 

De ha az egyházi beszéd valóban az akar lenni, aminek 
lennie kell, t. i. — mint kifejteni igyekeztünk — Isten Igéjének 
hirdetése, istentiszteleti cselekvény és személyes bizonyságtétel, úgy 
a szabad előadás, követelményének a fölsorolt tényezők egyikének 
rovására sem szabad érvényesülnie, mert az egyházi beszédre 
bizonyosan különös mértékben alkalmazható a dolgozatunk jeli-
géjéül használt követelés :„Μη τεχνολογειν άλλα θεολογειν." 

Stráner Vilmos. 
(Folyt, köv.) 

mindenesetre nagyobb óvatosság és ellenőrzés volna kívánatos! (Szerző meg-
jegyzése.) 


