
A szabadegyházak hívei sokszor bizonyos fölényes

öntudattal, hogy ne mondjam, büszkeséggel hivatkoznak a

népegyházi keresztyénség képviselői előtt – a közöttük fönn-

álló többféle különbséget fölsorolva – a gyülekezeti fegyelem-

re, amelyet amazok manapság
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vagy egyáltalán nem, vagy

nem bibliai értelemben gyakorolnak. De vajon az evangéliumi

gyülekezetekben mindenütt gyakorolják-e, és ha igen, vajon

bibliai értelemben élnek-e vele? Hogy e kérdésekre feleletet

adhassunk, tisztában kell lennünk a biblikus gyülekezeti

fegyelem értelmével és céljával.

A biblikus gyülekezeti fegyelem értelme a biblikus

gyülekezet lényegéből szükségszerűen következik. Az ilyen

gyülekezet nem holmi vegyes társaság, heterogén elemek

találkozóhelye, nem is az a szántóföld, amelyen a konkoly és

a búza együtt nő az aratásig. Emberek ilyen értelemben fél-

remagyarázhatják és – sajnos – sokszor félre is magyarázzák

az Úr Jézusnak ezt az ismert hasonlatát. A Megváltó azonban

világosan megmondja: „a szántóföld… a világ” (Mt 13,38).

Tehát itt, a világban és nem az Úr gyülekezetében nő együtt –

az ítélet aratásáig – a világ fiainak konkolya. Hogy ennek a

kétfajta embernek az egyházban vagy a gyülekezetben is

együtt kellene lennie, ezt csak emberek gondolták ki, de az Úr

Jézus ezt sem hasonlattal, sem nyíltan sehol, soha nem taní-

totta. Ellenkezőleg, a teljes Írás egyhangúlag tesz bizonyságot

arról, hogy Isten csak szent népet mondhat magáénak. Elég

ennek bizonyítására néhány íráshelyre hivatkoznunk.

Már az ószövetségi népet is így figyelmezteti az Úr: „én

vagyok az Úr, a ki felhoztalak titeket Egyiptom földéből, hogy

Istenetekké legyek néktek; legyetek azért szentek, mert én szent

vagyok” (3Móz 11,45). Az Újszövetségből pedig idézzük Pál

apostol felhívását: „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában;

mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi

közössége a világosságnak a sötétséggel… vagy mi köze

hívőnek hitetlenhez? … Mert ti az élő Istennek temploma

vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöt-

tük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek”

(2Kor 6,14–16). Péter apostol pedig a következőképpen

emlékezteti a keresztyén gyülekezetek tagjait: „Ti pedig

választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartás-

ra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait,

aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el

titeket” (1Pt 2,9). Látjuk tehát, hogy az nem eszményi állapot,

és egyáltalán nem bibliai, ha valamely egyházban hívők és

hitetlenek együtt foglalnak helyet.

Már magában az e)kklhsi/a fogalmában is kifejezésre

jut a gyülekezet lényege, hogy az a kihívottak, a világtól

elkülönültek és szentek közössége. Ez a tény pedig magában

foglalja azt a követelményt, hogy a gyülekezeti fegyelem a

tagok fölvételénél vegye kezdetét. Mert a gyülekezeti

fegyelemnek nem lehet más feladata és értelme, mint hogy a

gyülekezet célját mozdítsa elő, tehát azt, hogy megtartsa a

gyülekezetet abban az Úrnak tetsző tisztaságban, mely

lényegének megfelel. A „tagok fölvétele” nem helyes kife-

jezés ugyan, de használom, mert rá akarok világítani egy

helytelen felfogásra, amelyről alább részletesebben szólok.

A gyülekezet tagjai közé való fölvétel

Annak a követelménynek a világosságában, hogy a

gyülekezeti fegyelem a gyülekezeti tagság kötelékébe való

fölvételnél vegye kezdetét, mindjárt megtaláljuk a feleletet

arra a kérdésre is, hogy azoknál az egyházaknál, melyekhez a

tagok nem újjászületésüktől, hanem természetes születésüktől

fogva tartoznak, tulajdonképpen miért nem lehet szó bibliai

fegyelemről. Nem lehet szó azért, mert a testi születés nem ad

jogot az Isten gyülekezetében való helyfoglalásra, és hogy ha

egy egyházban nem az újjászületés az elengedhetetlen

feltétele a gyülekezeti tagságnak, akkor – mivel, mint fentebb

láttuk, a bibliai gyülekezet és a bibliai fegyelem között lénye-

gi kapcsolat áll fenn – nincs bibliai gyülekezetről, de bibliai

fegyelemről sem lehet szó.

Már most hadd világítsak rá arra az előbb említett

helytelenségre, mellyel – sajnos – elég sokszor találkozunk a

gyülekezeti tagok közé történő fölvételek alkalmával! A

legtöbb gyülekezeti tag úgy gondolja – és igen sok gyülekezet

úgy is gyakorolja a fölvételt –, mintha mi, a gyülekezet tagjai

vennők fel a tagokat a gyülekezetbe. Pedig ez óriási tévedés,

amiből mérhetetlen károk származnak mind a magunk lelkére,

mind azokéra, akik tőlünk kérik fölvételüket, hacsak ez a

helytelen és a valóságot nem fedő szólásmód nem marad eset-

leg tényleg csak szólásmód. Mihelyt átcsap hullámaival a

gyakorlati élet és a gyülekezetben való eljárásunk színterére,

odavezet, hogy a jelentkezőket magunkhoz kötjük, és távol

tartjuk az Úrtól, vagy legalábbis mint közvetítők belefurako-

dunk az egyént az Úrral összekapcsoló személyes viszonyba.

Bár véleményem szerint Péter apostol kapta a Mt 16,19-

ben említett „mennyek országának kulcsait”
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, mégsem

vehetett fel tagokat a Krisztus gyülekezetébe. Mert nemcsak

Mt 16,18-ból, hanem az Írás egyéb helyeiből is minden két-

séget kizáró világossággal tűnik ki, hogy a gyülekezet építését

nem Péternek, sem Pálnak, sem semmi más tekintélynek és

egyénnek nem adta át az Úr, hanem azt maga gyakorolja az

idők végezetéig, vagyis az építés befejezéséig. Az igaz, hogy

a gyülekezet építésének munkájában az Úr eszközöket használ

– mint ahogy a kőműves kalapácsot és kanalat forgat kezében

az építőkövek egyberakásánál –, és az Úr eszközei akkor is, ha

olykor Isten munkatársainak neveztetnek.
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Hogy ezt jól értsük,

fontos, amit Pál apostol Krisztusról, a gyülekezet szent temp-

lomának alapkövéről mond: „Akiben ti is együtt építtettek
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Isten hajlékává a Lélek által” (Ef 2,22). Tehát a Szentlélek

által valósul meg Krisztus építési munkája. Ezt vallja az a

Péter is, aki nem a gyülekezetnek, hanem a mennyek országá-

nak kulcsait vette
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, amikor így figyelmezteti olvasóit: „Ti

magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2,5).

Nem azt mondja, hogy majd én felépítelek titeket, vagy a kul-

csok hatalmánál fogva felveszlek benneteket a Krisztus

gyülekezetébe, hanem szinte kérleli őket, hogy engedjék

magukat felépíteni az Úr által, aki az építés munkáját végzi.

A már idézett helyen, Mt 16,18-ban – ahol egyébként

legelőször találkozunk az evangéliumokban az e)kklhsi/a
kifejezéssel – a leghatározottabban kijelenti az Úr Jézus, hogy:

„(én) építem fel az én anyaszentegyházamat”. A felépítést tehát

nem bízta sem Péterre, sem Pálra, sem senki másra. Ő maga az,

aki megígérte: „veletek vagyok minden napon a világ

végezetéig” (Mt 28,20), és ő az, aki így biztatja övéit: „én kérem

az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon

mindörökké” (Jn 14,16); s ő az, aki magának tartotta fenn a

testének, gyülekezetének tagjai közé való fölvétel jogát is.

Ha tehát az Úr Szentlelke által maga szüli újjá az

embereket, hogy így építse gyülekezetét, akkor nekünk, az ő

munkatársainak, még csak annyi dolgunk sem lehet, mint

amennyi dolga van a bábának a testi születésnél. Mi az úgy-

nevezett „fölvételnél” megvizsgálhatjuk, hogy végbement-e

az újjászületés azokban az emberekben, akik közösséget óhaj-

tanak velünk, mert vallomásuk szerint közösségük van az

Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. A lelkek megvizs-

gálása és az Úr elvégzett munkájának a megállapítása a mi

dolgunk a „fölvételek”-nél, de a tagokat a gyülekezetbe maga

az Úr veszi fel. Arról kell tehát gondot viselnünk, hogy az élők

közé ne anyakönyvezzünk holtakat, hogy mi ne merjünk föl-

venni olyan tagokat, akiket az Úr még nem vett fel.

Ha tehát ily módon a fölvételeknél kezdjük az említett

fegyelmet, akkor nem történhetnének meg olyan esetek,

aminők – sajnos – elég gyakran előfordulnak, hogy a „jó

reménység” fejében, vagy a „nevelés” címszava alatt a

gyülekezet tagjai közé fölvesznek olyan egyéneket is, akiknek

fölvételét még legközelebbi hozzátartozóik sem javallották

nyugodt lelkiismerettel, sőt talán éppen ellenezték is.

Nem ér ott semmit az emberi nevelés és erőlködés, ahol

Isten Lelke még nem végezhetett munkát. Senki nem olyan

oktalan testi értelemben, hogy egy halva született gyermeket

neveléssel próbálna életre kelteni. De ilyen oktalanok – sajnos

– vannak a lelki téren, és elszorul a szívem, mikor le kell

írnom a szomorú valóságot, hogy ilyenek vannak Isten gyer-

mekei és gyülekezetei között.

Vigyázzunk, mert ezen a ponton veszi kezdetét a

gyülekezetek felhígulása!

A gyülekezet tagjainak fenyítése

Ha a gyülekezeti fegyelem az ún. „tagfölvétel” alkalmá-

val veszi kezdetét – amint azt az előbbi fejezetben tárgyaltuk

–, akkor a fegyelemnek egy további lépése a gyülekezet tag-

jainak fenyítése. Ez a fenyítés nem azonos a gyülekezet tag-

jainak sorából való kizárással. Sokan ugyanis azt gondolják,

hogy a gyülekezeti fegyelem egyszerűen a vétkes tagok

kizárásából áll. Majd meglátjuk még a következő fejezetben,

hogy erre a kizárásra is szükség lehet, de a gyülekezeti

fegyelem ebben a kizárási műveletben legfeljebb csak

tetőfokát éri el, de nem merülhet ki abban. Vannak még olyan

fenyítékek is, melyek a fegyelem gyakorlásánál tekintetbe

jönnek, még mielőtt a kizárásra csak gondolni is lehetne. Ez

abból következik, hogy vannak olyan vétségek, melyek miatt

nem lehet a tagokat mindjárt egyszerűen csak kizárni, hanem

enyhébb eszközökkel szükséges a gyülekezetnek föllépnie

azokkal a vétségekkel szemben.

Az bizonyos, hogy a gyülekezet csak akkor várhat

életére áldást és munkájára eredményt az Úrtól, ha a bűnt –

bármi alakban, bárki részéről történjék is – nem nézi el, nem

takargatja, és nem mentegeti, hanem elmarasztalja azzal, hogy

annak elkövetőjét személyére való tekintet nélkül fenyíti. Ha

a gyülekezet ezt az Úrtól vett jogát és kötelességét elmulaszt-

ja, az súlyos következményekkel jár, és végzetes veszedelmet

hozhat az egész közösségre. Sok gyülekezet tönkremenete-

lének, elveszésének oka – mind a múltban, mind a jelenben –

a bűnök és vétségek takargatásában, elnézésében keresendő.

Az elkövetett vétségekkel szemben tanúsított hanyagság

különösen akkor súlyos és végzetes, ha egyes személyválo-

gató módon és bizonyos érdekekre tekintő megfontolásból

történik, tehát ha szándékos, mert így remél valaki bizonyos

előnyökhöz jutni és önző célokat elérni.

Hogy milyen végzetes lehet a gyülekezet sorsára egyes

személyek vétségével szemben tanúsított ilyetén elnézés, arra

– ha jól figyelünk – napjainkban is találhatunk példát. De

minden idők minden gyülekezetének intő és figyelmeztető

példa gyanánt szolgálhat az, amit az Úr az efézusi

gyülekezetnek üzen szent komolysággal: „Emlékezzél meg

azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket

cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te

gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz” (Jel

2,5).

A fenyíték abból a körülményből kifolyólag szükséges a

gyülekezet tagjainak esetében, mert még a lelki embert is köny-

nyen előfogja valami bűn. A bűn nem uralkodhat ugyan a hívő

halandó testében, de előfoghatja a kísértő a hívőt is valami

bűnnel. Ennek a bűnnek a természetéhez igazítandó a fenyíték

módja. De a bűn természetén kívül még egy másik tényező is

irányítja a fenyíték módját, és ez: a fenyített magatartása az

alkalmazott fenyítési móddal és eszközzel szemben.

A fenyíték legenyhébb módja az útbaigazítás. Erről Gal

6,1-ben így ír az apostol: „Atyámfiai, még ha előfogja is az

embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelíd-

ségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te

magad is”. Aki az útbaigazítást, végzi, az maga is ügyelni tar-

tozik magára, hogy valami módon ítélkezésbe ne essék,

hanem igazi szelídlelkűséggel igyekezzék segíteni testvérein.

Ennek a segítségnek sohasem szabad lekezelően történnie.

A fenyítésnek abban az alázatos lelkületben kell végbe-

mennie, mellyel az Úr Jézus is lehajolt az emberek

gyöngeségeihez, és amely lelkület a fenyített egyén szívéből a

fenyítést végző vagy végeztető Úr iránt olyan hálát és elis-

merést, önmaga iránt pedig olyan megvetést és elítélést vált ki,

mint aminő Péter apostolnak ebben a mondásában jut kife-

jezésre: „Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok,

Uram!” (Lk 5,8). Csak akkor, ha a vétkes önmagát ítéli mél-

tatlannak az Úrral való közösségre, méltathatja az Úr erre a

közösségre, és juttathatja őt vissza arra az útra, melyről letért

vagy lecsúszott. Ez a célja tehát a fenyítés legenyhébb módjá-

nak, amit Károli az „útbaigazítás” képies kifejezésével fordít

le magyarra. Az a kép azonban, mely az eredeti görög szóban
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jut kifejezésre, még többet mond.

A görög katarti/zw szó tulajdonképpen a test egy kifi-

camodott tagjának helyreigazítását jelenti. Senkinek sem jut

eszébe, hogy testének egy kibicsaklott tagját levágassa. Az a

tag a testnek egy része, ha kimarjult is. Még csak betegnek

sem mondható egy kificamodott tag. Mindössze az a baja,

hogy valami lökés, valami rándulás vagy esés következtében

kimozdult a helyéről. De azért az sem jut eszébe senkinek,

hogy kibicsaklott testrészét elhanyagolja, semmibe vegye.

Ha a Krisztus testének valamely tagját a sátán kirántotta

a helyéről, a Krisztussal való zavartalan közösségből, akkor a

többiek, akik ebben a közösségben vannak, „szelídségnek

lelkével”, kíméletesen igyekeznek majd helyreigazítani azt.

Ha azonban valaki könnyelműen elhanyagolja az ilyen kifi-

camított tagot; esetleg azt gondolja, hogy a baj nem is olyan

veszedelmes, majd jóvá lesz „magától” is minden; vagy na-

gyon is cselekvő lesz, és dühösen ráront a kellemetlenkedő

tagra, hogy kíméletlenül levágja, nos, mindezzel az illető csak

azt árulja el, hogy ő maga sem tagja azon testnek, melynek

feje a Krisztus. Sőt idegen tőle Megváltónk egészen más gon-

dolkozása, az, amit Jn 6,39 így ismertet meg velünk: „Az… az

Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem

adott, abból semmit el ne veszítsek”.

A vétségek egy része tárgyi természetű, melyeket nem

egyes személyek iránt, hanem az Úr Jézus és a közösség, a

gyülekezet, esetleg bizonyos igazságok ellen követtek el. Ezek

ellen a gyülekezet felelős, vezető egyéneinek kell elsősorban

fellépniük. Először általában a vétkessel szűk körben meg-

valósuló lelkigondozói beszélgetésben, sokszor azonban a

gyülekezet jelenlétében is. Utóbbira különösen akkor van

szükség, mikor valaki a gyülekezet véneit vagy más vezetőit

támadta meg, vagy amikor nyilvánvalóvá lett valami vétség.

Itt értjük meg, hogy miért feddte meg Pál apostol Péter apos-

tolt nyilvánosan (Gal 2,14), és azt is, hogy miért írja Pál 1Tim

5,20-ban: „A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a töb-

biek is megfélemljenek”.

Az „útbaigazítás”-nál szigorúbb fenyíték az intés, a

dorgálás és végül a vétkes kerülése. De még ennek az utóbbi

fenyítéknek is szeretetből kell történnie, és mindegyik

fenyítéknél elkerülhetetlen a javító célzat.

A haszontalan vitatkozásokban különcködő eretnek

embert is előbb meg kell egyszer vagy kétszer inteni, és csak

azután kell kerülni. Pál ezt írja Tit 3,10-ben: „Az eretnek

embert egy vagy két intés után kerüld”. Hasonlóképpen kell

eljárni a dologkerülő, rendetlen életmódot folytató, engedetlen

testvérrel szemben is.

Pál apostol különösen Thesszalonikában találta szembe

ilyenekkel magát. Ezek az Úr Jézus Krisztus eljövetelének

igazságával azt a helytelen gondolatot kapcsolták össze, hogy

felesleges a földi életben a mindennapi kenyérért verítékezni,

fáradni, mikor az Úr eljövetele küszöbön áll. Ezért aztán

mások által szerették volna kitartatni magukat. Okkal intette

őket az apostol eléjük tárva a maga példáját is, és ezért taná-

csolja Pál a jelenséggel szembesülő gyülekezetnek 2Thessz

3,14–15-ben: „Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi

levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne tár-

salkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. De ne tartsátok

ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit”.

Ami már most a gyülekezethez tartozó személyek

egymás iránt való vétkeit illeti, erre vonatkozólag az Úr Jézus

Mt 18,15–17-ben igen világos útmutatásokat ad számunkra.

Az első lépés az, hogy a sérelmet szenvedett ember men-

jen el az ellene vétkezőhöz azzal a szándékkal, hogy mentő

szeretettel meggyőzze őt helytelen eljárása felől. A görög

e)le/gxw szó ugyanis nemcsak dorgálást jelent, hanem a

tények ismertté tétele által a lelkiismeret meggyőzését. Ahogy

a Szentlélek munkálkodik, miközben meggyőzi a világot a

bűn, az igazság és az ítélet felől (Jn 16,8), úgy kell minden

hívőnek közelednie vétkező testvéréhez. Ha eredménnyel jár,

akkor addigi ellenfele segítő társává lesz. Ha pedig nem hall-

gat rá, akkor egy vagy két tanúval igyekezzék a sértő atyafi-

nak segítségére lenni. Ha azokra sem hallgat, akkor már a

gyülekezet elé kell vinni a dolgot.

Miként tehát a tárgyi vétségek sem tartoznak mind és

azonnal a gyülekezet egésze elé, úgy a személyes vétségek

sem. De a tagok fenyítésében az útbaigazítást meghaladó

fenyítékek esetében a gyülekezet a végső fórum. Különösen

igaz ez a fegyelmi eljárás legszigorúbb eszközére, a kizárásra.

Ezt csakis a gyülekezet alkalmazhatja; másnak, akár a

lelkipásztornak vagy egy bizottságnak nincs erre felhatal-

mazása. Azért mondja az Úr Jézus többes számban: „A mit

megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit

megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen” (Mt 18,18).

Kizárás a gyülekezet tagjainak sorából

Már az előző fejezetben láttuk, hogy a kulcsok, továbbá

a kötözés és oldás hatalma között határozott különbséget kell

tennünk. A kulcsok hatalmát maga Péter nyerte, a kötözés és

az oldás hatalmát azonban nemcsak Péternek (Mt 16,19),

hanem az egész gyülekezetnek adta az Úr (Mt 18,17–18).

Nagyon fontos, hogy a két dolog között – a kulcsok

hatalma és a kötözés, feloldás hatalma között – különbséget

tegyünk, mert különben zavar támad az idézett helyek értelme

körül. Mind a két helyen, mind a Péternek adott szóban, mind

a gyülekezetet illető meghagyásban a „kötözést” előbb említi

meg az Úr Jézus, és csak azután az „oldozást”. Ebből azt

látjuk, hogy a kizárásnak az a célja, hogy a vétkest belátásra,

bűnismeretre és megbánásra segítse. Ha a kizárás, a

fenyítéknek ez a legsúlyosabb módja ezt a célt – a bűnös töre-

delmes megbánását – elérte, akkor következhet a feloldás, a

bocsánat, a gyülekezet tagjai sorába való ismételt fölvétel.

Igaz, hogy Jn 20,23-ban egy hasonló mondás fordított sorren-

det tüntet fel: „Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttat-

nak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak”. Előbb

említtetik a megbocsátás, azután a megtartás. De az

összefüggésből kitűnik, hogy az Úr Jézus e helyen nem a

gyülekezeti életről, hanem a tanítványok munkára való

kiküldéséről beszél. Jánosnál inkább arról a figyelemről van

szó, melyet a tanítványoknak tanúsítaniuk kell annak

érdekében, hogy megállapíthassák, kinek bocsáttattak meg a

bűnei Isten részéről, és kinek nem. Máténál pedig arról a

figyelemről olvasunk, mellyel a gyülekezet megállapíthatja,

hogy valakinek az Úrtól való elszakadása következtében már

a gyülekezetben sincs helye. A János evangéliumából idézett

helyen tehát az ún. „fölvételeknél” követendő eljárásról, Máté

evangéliumában pedig a kizárással kapcsolatos

tevékenységről van szó. Látjuk, hogy a fölvételeknél az a

gyülekezet tevékenysége, hogy megállapítsa, kit vett fel

szövetségébe maga az Úr; a kizárásoknál a gyülekezet

főfeladata annak fölismerésére irányul, hogy kit zárt ki az Úr
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a vele való közösségből. A kizárásnak már csak ezért sem

szabad önhatalmúlag, testi indokokból történnie, éppúgy a

fölvételnek sem. Mindkét esetben a Szentlélek vezetése mel-

lett kell a gyülekezetnek eljárnia.

Hogy a kizárásnál tényleg a gyülekezet, és nem annak

egyes tagjai illetékesek, és hogy a kizárást éppen úgy, mint a

fenyítés egyéb eszközeit a bűnös megmentésének érdekében

kell alkalmazni, azt az 1Kor 5,3–5 is bizonyítja. Pál apostol

egy paráznaságba esett férfinak a gyülekezeti tagok sorában

való meghagyása miatt ezeket írja: „Mert én távol lévén ugyan

testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen

volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte, ti és az én lelkem

a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi

Urunk Jézus Krisztus hatalmával átadjuk az ilyent a sátánnak

a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr

Jézusnak ama napján”. Ez a kifejezés: „ti… egybegyűlvén” a

gyülekezetre utal, ez a mellékmondat pedig: „hogy a lélek

megtartassék”, a kizárásnak a bűnös megtérítésére irányuló

célját tünteti fel.

A sátánnak való átadás, amint azt az 1Tim 1,20-ból

láthatjuk, az apostol hatáskörébe tartozó ténykedés volt.

Gyülekezet nem adhatott át senkit a sátánnak a test

veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézus Krisztus

napján. Ez a titokzatosnak tűnő eljárás apostoli hatalmi

ténykedés volt oly célzattal, hogy a makacs és engedetlen

bűnös valami testi veszedelem és betegség által, amit a sátán

hoz reá, megtöressék és ezáltal legalább lelke megmentessék.

Pál azt várja a korinthusiaktól, hogy a gonosz kivettessék

közülük (1Kor 5,2.13). És amikor ők ennek elvégzése céljából

összejönnek, akkor ő – távol lévén ugyan testben, de jelen

lévén lélekben – már elvégezte, mintha jelen volna, és velük

együtt ténykedne, hogy az illető bűnöst átadja a sátánnak. Úgy

tűnik azonban, hogy az apostol ezt a részéről legsúlyosabb és

legvégső fenyítéket az illető bűnössel szemben elhatározta

ugyan, de valójában nem alkalmazta, miután a gyülekezet

kizárta az illetőt. Ezt a 2Kor 2,6-ból tudjuk meg, ahol Pál ezt

írja: „Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbün-

tetése”.

Pál apostol 1Kor 5,13-ban foglalt felszólításából –

„Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül” – megtudjuk,

hogy miféle bűnösöket kell a gyülekezetnek kizárnia. A

„gonosz – ponhro/j”  szó utal a bűnös makacs magatartására,

a bűnben való megmaradására, miáltal a rosszat cselekvő

egyénből gonosz lesz. Így szakad ki valaki az Úrral való

közösségből. Ha tehát a gyülekezet bármely tagján az enyhébb

fenyítékek nem fognak, vagy az illető olyan bűnbe esett, mely

az Úrral való közösséget nemcsak zavarja, hanem éppen meg

is szünteti, akkor a gyülekezetnek ki kell zárnia az ilyen tagot.

A kizárásnak azonban nemcsak a bűnöst, hanem azt a

gyülekezetet is, melyből a bűnös kizáratott, komoly bűnbánat-

ra kell bírnia. Ennek az igazságnak a megértésére nagyon

tanulságos az, amit a ház poklosságának megtisztításáról olva-

sunk 3Móz 14,38–41-ben: „…a pap… zárja be a házat hét

napra. A hetedik napon pedig térjen vissza a pap, és ha látja,

hogy ímé, elterjedt a poklosság a ház falán: Akkor parancsol-

ja meg a pap, hogy szedjék ki a köveket, a melyeken a pok-

losság van, és vessék azokat a városon kívül tisztátalan helyre;

A házat pedig vakartassa le belül köröskörül, és a tapasztékot,

a melyet levakartak, töltsék a városon kívül tisztátalan helyre”.

A háznak hét napra való bezárása óvatosságra, körülte-

kintésre utal. A papnak nem volt szabad elhamarkodva

intézkednie egy ház poklosságánál. Ilyen óvatosságot és

körültekintést kell tanúsítani a gyülekezetnek is, amikor arról

van szó, hogy valakit kizárjon tagjai sorából. A kizárásnak

sohasem szabad hirtelen, elhamarkodva végbemennie. Ha hét-

napi várakozás után kiderült a poklosság, akkor azokat a

köveket, melyeken a poklosságot találták, ki kellett venni a

falból, és a városon kívül kellett vetni tisztátalan helyre.

Csak alapos vizsgálat után foghat a cselekvéshez a

gyülekezet. Isten nem akarja azt, hogy mi, akik az élő Isten

temploma vagyunk, amint az Úr kijelentette: „Lakozom ben-

nök, és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem

lesznek” (2Kor 6,16), magunktól eltávolítsunk és

közösségünkből kizárjunk olyant, akinek közössége van vele,

de azt sem akarja, hogy megtartsunk magunk között olyant,

akinek már nincs közössége vele.

De ha már eltávolították a ház falából azokat a köveket,

melyeken a poklosság kétségtelenül megállapítható volt, az

egész házat le kellett vakarni köröskörül, és a levakart

tapasztékot szintén ki kellett hordani a városon kívül tisztáta-

lan helyre. Így kell az egész gyülekezetnek is, melyben egy

kizárási eset szükségessé vált, komoly bűnbánat és önvizs-

gálat útján megtisztulnia. Nem engedhető meg, hogy kön-

nyedén napirendre térjen az eset felett.

Egy adott gyülekezet bibliai úton-módon történt

kizárását a gyülekezet minden tagja, de minden más

gyülekezet is köteles figyelembe venni. A kizártakkal való

érintkezés, barátkozás bármelyik gyülekezeti tag részéről az

illetőt részévé teszi a kizárt tag bűnének, és megakadályozza a

kizárás célját, azt, hogy a vétkest bűneinek beismerésére és

megbánására bírja. De azt nem győzzük eléggé hangsúlyozni,

hogy bármely gyülekezet csak akkor számíthat végzésének

mások által való elismerésére, ha szorosan a Biblia utasításai-

hoz alkalmazkodott.

Sajtó alá rendezte: Győri Kornél

Jegyzetek

1.  Az elsárgult, rosszul olvasható gépelvény formájában fenn-

maradt kézirat minden valószínűség szerint a 125 éve született

szerzőnek egy ismeretlen helyen és időpontban (valamikor a

harmincas években) megtartott, gyorsírással lejegyzett

előadása alapján készült. A hatvanas években birtokomba

került szöveget 2011 januárjában sajtó alá rendezve a mon-

danivaló lényegét nem érintő, szerény igazítást végeztem

csupán. A kéziratban az 1908-ban kiadott Károli Bibliából vett

szentírási idézeteket meghagytam. – Győri Kornél (GyK).

2. A múlt század harmincas éveiben. – GyK.

3. Az itt tárgyalt felhatalmazást ma a protestánsok túlnyomó

része – beleértve a baptistákat is – másként értelmezi. – GyK.

4. Egyszer, az 1Kor 3,10-ben Pál átvitt értelemben magát

bölcs építőmesternek is mondja. Ám hogy mennyire távol állt

tőle az a gondolat, mintha a gyülekezet építésének munkáját

az Úr kezéből kiragadva maga akarná végezni, azt az egész

összefüggés bizonyítja. Ugyanis éppen a korinthusiak pár-

toskodását és személyekre való hivatkozását elmarasztalva, a

szolgákról az Úrra irányítja a figyelmüket, amikor azt hangsú-

lyozza a 7. versben, hogy „azért sem a ki plántál, nem valami,

sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten”. – RGy.

5. A legtöbb írásmagyarázó figyelmen kívül hagyja, hogy Mt

16,18-ban a gyülekezetről, a 19. versben pedig a mennyek
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