
A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati 
theologia minden ágában. 

(Második közlemény.) 

IV. A szen t í r á s je lentősége é s kezelése a katechet ikában. 

Az egyháznak mint „congregatio vere credentium"-nak, 
tehát mint a hitben élő ós folyton meg-megújuló organismusnak 
öntevékenységéhez tartozó föladatát képezi, hogy a keresztség által 
kebelébe fölvett, de az egyház javainak — a kegyelmi eszközök-
nek — öntudatos használatára még meg nem érett tagjait, a 
keresztyén hit alapigazságaiban oktatva öntudatos keresztyénekké, 
továbbá ezeknek az igazságoknak, saját életükben való tapasztalása 
és saját életükre való alkalmazása útján, a Krisztus testének élő 
tagjaivá, más szóval: ker. életre nevelje. Az egyház ezen öntevékeny-
ségének e szerint nem lehet egyoldalúlag1) célja, bizonyos ismeret-
anyag közlése és elsajátíttatása, mert a keresztyénség valódi lényege 
szerint nem tudás, hanem élet·, (I. Kor. 8, 1: „Az értelem — egy-
magában — fölvuvalkodtat") viszont azonban ez az élet, amely 
nem más mint a Krisztusban való életközösség az Atyával,fföltéte-
lezi ennek a Krisztusnak és az általa üdvösségünk érdekében 
véghezvitt kijelentési üdvtényeknek ismeretét. Mert „mimódon 
hisznek abban, aki felöl nem hallandanak?" . . . „Azért a hit 
hallásból vagyon a hallás, pedig az Istennek Igéje által." (Róm. 
10, 14 és 17.) Az egyháznak a maga fölnövekedő tagjaira, ezek 
vallásos oktatására és nevelésére irányuló tevékenysége tehát lénye-
gileg szintén nem más mint igehirdetés,2) amelynek csak alakja, 
formája módosul, az igehirdetés ezen nemének tárgyául (objectum) 
szolgáló kátekumenoknak értelmi fejlettségi fokához képest. 

!) Ilyen egyoldalú fölfogásra vall, midőn p. o. Nitzsch a katechetikát 
„Kirchlicher Unter r ich t" névvel jelöli. 

L. erre nézve Hauck: ßealencyclopädie, 10. köte t 122. 1. 
2) „Jede ev. Katechese ist darum, wie die Predigt , lebendiges Gottes-

wort, d. h. eine besondere Ausgestaltung des Evangeliums." Knoke i. m. 
90. 1. 
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„Elmenvén tanítsatok minden népeket, azaz: tegyétek tanít-

ványaimmá („μαθητεύσατε"), megkeresztelvén őket Atyának, Fiúnak 
és Szentléleknek nevébe, megtanítván őket hogy megtartsák mind-
azokat,, amelyeket én parancsoltam néktek", — Krisztusnak ezen 
örökérvényű, az objectiv, isteni, kegyelmi tényt (keresztség) és 
a subjectiv ismeretet („megtanítván őket") s ker. életet („hogy 
megtartsák" . . .) egyformakép hangsúlyozó és követelő parancsától 
az ő nevéről nevezett egyháznak soha és ; semmi körülmények 
között nem lehet és nem szabad eltérnie. Es miként ez az egyház 
mint a hívőknek közössége, földi létezésében felnőtt tagjaira nézve 
sohasem mellőzheti és nélkülözheti az Igének hirdetését s ha 
mellőzné, vagy akár csak elhanyagolná, vagy hűtlenül teljesítené ezt 
a föladatát, saját fennmaradását tenné kockára, ill. eredeti és legfőbb 
rendeltetésétől térne el — amint hogy ez története folyamán 
csakugyan be is következett: — éppúgy nem mellőzheti az Ige 
hirdetésének kötelezettségét föluövekedő, fölserdülő tagjaira nézve 
sem, ha azt akarja — már pedig ez minden törekvésének végső 
«élja, — hogy „eljussanak mindnyájan a hitnek és az Isten fia 
ismeretének egységére és legyenek teljes férfiakká a megöröködött 
(helyesebben „teljes" — πληρώματος = Fülle) Krisztus állapotjának 
mértéke szerint." (Efez. 4, 13.) 

A ker. egyház ezen utóbbi föladatának szükségessége és 
fontossága természetszerűleg szükségessé teszi a ker. vallásos okta-
tás és nevelés elméletét, amelyet a 18-ik század vége óta (Masius 
és Gräffe) általában véve a vKatcchetikau elnevezéssel szoktunk 
megjelölni.*) 

A katechetikának, mint gyakori, theologiai disciplinának 
föladatát képezi tehát egyrészt megállapítani a vallásos oktatásnak 
anyagát, másrészt azokat az elveket, amelyeknek alapja a Krisz-
tusban nyújtott, és elnyerhető s a hit által elsajátított váltság 
(bűnbocsánat, megigazulás), célja pedig az örök üdvösség elnyerése. 

A ker. vallásos oktatásnak és nevelésnek tehát legfontosabb 
anyagát és egyúttal eszközét Istennek Igéje képezi. A szent 
írásnak, mint az Isten Igéje történeti okmánytárának az Isten 
Igéjéhez való, és e dolgozat bevezető részében bővebben kifejtett 
szoros viszonyából önkényt következik a szent írásnak fontossága 
és jelentősége a ker. vallásos oktatásra és nevelésre nézve, amely-
ről a következőkben közelebbről kell immár szólanunk. 

II. Tim. 3, 15 szerint Pál tanítványa, Timotheus „gyermek-
ségétől fogva", tehát mindenesetre a keresztség fölvétele előtt, 
„tudta a szent iratokat" — nevezetesen azoknak ótestamentomi 
részét, amelyek őt „bölcscsé tehették", vagyis előkészíthették, 
rávezették és nevelték „az idvességre, a Krisztus Jézusban való 
hit által". 

*) Knoke i. m. 50. 1. 
3 * 
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Efez. 6, 1 és köv. arra enged következtetni, hogy a gyer-
mekek, k ik az istentiszteletben, a keresztyének összejöveteleinél, 
midőn az apostoli levelek is fölolvastatnak, jelen vannak (vti mag-
zatok") — mindenesetre a szent írásban nyert oktatás alapján — 
ismerik a 4-ik parancsolatot. 

Az u. n. proselyta-katekumenátus idejében a symbolum, oratio 
dominica (traditio és redditio) és az úrvacsorát megelőző mysta-
gogikus tanítás (disciplina arcani, a scrutiniumok utolsó foka) 
képezik a vallásos oktatás legfőbb anyagát, e mellett azonban a 
szent írás tanítása és ismertetése — bibliai történet és olvasás — 
is helyet követel magának a vallásoktatásban. így Chrysostomus 
(Ad Epli. Horn. II. c. 3), valamint az Apostoli Constitutiok (IV. 
c. 11, 1., VII. c. 39.) arra intenek, hogy a katekumenok az í rás 
ismeretébe bevezettessenek. Cyrill (IV. kat. 35, 36.) 22 ótesta-
mentomi könyvet és — János Jelenések kivételével, az összes újtesta-
mentomi könyveket, Athanasius pedig a kánonon kivtil még egyéb 
könyveket is említ, mint amelyek a katekumenoknak fölolvasandók.') 

A középkorian, miként az igehirdetés, úgy a vallásos oktatás 
terén is a szent írás nagy mértékben háttérbe szorul. A ftilbe-
gyónás intézményével kapcsolatban a vallásoktatás legfőbb jellem-
vonása a szoktatás, helyesebben mondva: dressura az egyház szo-
kásainak, parancsainak elsajátítására és követésére. A bibliai tör-
ténetek a „legendákkal" egy színvonalon állanak. 

Luther a vallásoktatás legfőbb anyagául a 10 parancsolatot, 
Hiszekegyet és Miatyánkot jelöli meg,2) ugyanő azonban — a szent 
írással szemben elfoglalt egész álláspontjának megfelelően — alsóbb 
és magasabb fokú iskolákban egyaránt a szent írás ismertetését, 
tanítását és tanulását sürgeti,3) habár ebben az utóbbi tekintetben 
a lelki tanítókat egyúttal a túlzásoktól való óvakodásra is inti, 
midőn az egyházlátogatók számára kiadott utasítás előszavában 
arra figyelmeztet, hogy nem tanácsos és célravezető eljárás az 
ifjúságot „magas és nehéz" könyvekkel megterhelni, miként egyesek 
Ézsaiás próféta könyvét, a rómaiakhoz írott levelet, János evan-
géliomát és hasonló könyveket olvastatnak, a saját maguk dicső-
sége kedvéért;4) amely felfogásból és intelemből is kitűnik Lu-

J) W . Caspari: „Die geschichtliche Grundlage des evang. Gemeinde-
lebens." 147. 148. 1. 

2) „Diesen Unterricht, oder Unterweisung weiss ich nicht schlechter, 
oder besser zu stellen, denn sie bereits gestellt ist von Anfang der Christen-
heit und bisher bleiben, nämlich die drei Stücke: Die 10 Gebote, der Glaube 
und das Vaterunser." („Vorrede zur Deutschen Messe.") 

3) „Vor allen Dingen sollte in den hohen und niederen Schulen die 
vornehmste und gemeinste Lection sein die heil. Schrift." (An den christl. 
Adel deutscher Nation. Erl. 21, 350.) 

4) „Es sei nicht f ruchtbar , die Jugend mit schweren und hohen 
Büchern zu beladen, als etliche Jesaiam, Paulum zu den Römern, Skt Johannis 
Evang. und andere dergl. um ihres Buhmes willen lesen." (Unterricht der 
Visitatoren. Erl. 23. 69.) 
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thernek józau, higgadt ítélete, helyes paedagogiai érzéke és kora 
igényeinek és egyúttal — hogy úgy mondjuk — „tehetségeinek" 
helyes fölismerése. Hiszen a reformációval egyidejűleg kifejlődő 
általános népkatekumenátusban nagyon is számolni kellett a ker. 
ismeretek nagyfokú fogyatkozásaival, azzal a gyönge alappal, amelyre 
nem lehetett — veszély nélkül — nehéz, massiv épületet emelni. 

A vallásos ismeretanyag legfőbb tárgya még a reformáció kora 
után is jó ideig a káté marad. A Luther által 1521-ben kiadott 
„Passionsbüchlein" tekinthető első kísérletnek a „bibliatörténetu-
irodalom terén. Comenius „Didactica Magna"-jában sürgeti, hogy 
a gyermekek a kátén kivül a bibliai történeteket és a szent írás-
nak legfontosabb helyeit ismerjék és kívülről el tudják mondani. 
Mindazáltal a szent írás mint vallástani ismeretanyag, bibliai tör-
ténetek, bibliaolvasás és bibliaismertetés alakjában csak az iskola-
ügy általános fejlődésével kapcsolatban válik a vallástanítás rend-
szeres tárgyává. A bibliatörténet irodalom terén kiváló fordulatot 
jelentő Hiibner-féle „Zweimal zweiundfünfzig Biblische Geschichten" 
(1714.) is még csak leginkább és első sorban „olvasásra" van 
szánva.1) 

A prot. orthodoxiánalc a szent írásról alkotott és fentebb 
már röviden vázolt mechanikus, merev felfogása végeredményében 
a r. kath. egyház álláspontjára vezetett, amely szerint a szent 
írás nem a laikusok kezébe való könyv, akik könnyen tévtanokat 
meríthetnek belőle. Ennek következtében természetesen a szent 
írás mint a vallástanítás tárgya többé-kevésbé háttérbe szorúl, rö-
vidséget szenved és leginkább mint a kátétanítás segédeszköze, 
mint az egyházi tan helyességének föltüntetésére szolgáló „bizo-
nyítási anyag" („Beweismaterial") jön tekintetbe. 

Ezzel szemben a pietismus érdeme, hogy úgy a templomban, 
mint a magánjellegű áhitatosságban (lásd a Francke-féle „Collegia 
philobiblicau-t), valamint a vallásoktatás terén megnyitja a szent 
írásnak életteljes forrását. így a bibliatörténet tanításának meg-
honosítása legfőkép a pietismusnak köszönhető. »A kátét — Francke 
szerint — a bibliai történettel kell összekötni s a hittani anyagot 
„quasi per catechismum aliquem historicum"-mal kell tárgyalni.«2) 
A fentebb említett Hübner-féle bibliai történet is a pietismus be-
folyása alatt lát napvilágot. 

A rationalismus korában a vallásoktatás — az itt is érvé-
nyesülő „hasznossági" szempont mellett — egészen a methodus, 
didaktikai fogások és technika uralma alá kerül. Az isteni kije-
lentésben foglalt ker. üdvigazságokat általános vallási és erkölcsi 
tételek, a bibliai történeteket pedig moralizáló elbeszélések és 
mesék szorítják ki és így — miként a szószéken, úgy a vallás-

Zetzschwitz i. m. 213. 1. 
s) Payr Sándor: „A pietismus paedagogikája." 44. 1. 
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oktatásnál is, a szent írás a maga tulajdonképpeni, objectiv üdv-
tartalma és — értéke szerint háttérbe szorul. Míg végre — 
a XIX. század elején bekövetkező vallási megújhodás a szent írásnak 
újból biztosítani igyekszik a ker. vallásoktatásban azt a helyet, 
amely őt, evang. egyházunk szellemében méltán megilleti és 
amelyet számára már Luther biztosítani kivánt s amelyet mi is, 
még pedig a vallásoktatás összes fokozatain számára biztosítva 
látni kívánunk. 

Ha már most — mint fentebb érintettük — a ker. vallásos 
nevelés végső sorban csakugyan nem más, mint Isten Igéjének 
bizonyos formában való hirdetése, vagyis egyrészt a tanításnak 
tárgya, másrészt a nevelésnek eszköze az Ige, úgy ez — hozzá-
tehetjük — a szent írás és az egyházi tan (káté) életteljes köz-
lése és tartalmuknak hivő elsajátítása útján történik. Nékünk itt 
legfőkép az előbbiről kell szólanunk. 

A szent írásnak mint vallásoktatási ismeretanyagnak és ne-
velési eszköznek ismertetését és legfőbb tartalmának elsajátítását 
a ker. vallásos oktatás és nevelés a bibliatörténet tanítása, továbbá 
biblia-olvasással kapcsolatos biblia-ismertetés útján eszközli. Ezen-
kívül természetesen a szent í rásnak az egyházi tan (káté) ismer-
tetésénél is fontos szerepe van. 

A szent í rás ismeretének, illetve ismertetésének tehát kettős 
célja van. Egyrészt az Isten nagyságos dolgainak megismerése, 
amelyeket az emberekkel és az emberek üdve érdekében csele-
kedett; másrészt az isteni kijelentés történeti okmányának meg-
ismerése, megkedvelése és ennek alapján — később — önálló és 
öntudatos használata. Az előbbi célnak a bibliatörténet-tanítás, az 
utóbbinak — az oktatás magasabb fokán — a biblia-olvasással 
kapcsolatos biblia-ismertetés áll szolgálatában. 

És ezzel egyúttal megjelöltük tehát első sorban magának a 
bibliatörténet tanításának alapvető és önálló jelentőségét, valamint 
legfőbb és tulajdonképeni föladatát és célját. 

A keresztyénség első sorban ugyanis nem tanítás, hanem 
történet. A keresztyénség nem rendszeres dogmák, hanem történeti 
tények alakjában lép föl a világban és követel bizalmas, hivő fo-
gadtatást az emberi öntudatban.*) Ezért tehát a keresztyén üdv-
igazságok megismerésének, a ker. vallásoktatásnak és nevelésnek 
alapját az isteni üdvtényék megismerése és hívő elsajátítása képezi. 

*) Das Christentum, wie die bibi. Offenbarung überhaupt hat es zu 
seinem Wesen nicht zunächst als Leh re aufzutreten und in einem System 
von Dogmen zu bestehen. In Tatsachen geschichtlichen Charakters ist das 
Christentum in die Welt eingetreten und tritt es zunächst an das mensch-
liche Bewusstsein Glauben fordernd heran." Zetzschwitz i. m. 208. 1. 

„Das Christentum ist eine T a t s a c h e . . . als solche wird es auch in 
der Schrift bezeugt, hier aber als Endpunkt einer grossartigen, zwischen 
Got t und der Menscheit sich begebenden „Geschichte." Buchrucker i. m. 
138. 1. 
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Ezeknek az isteni üdvtényeknek sorozatát a bibliai történet tünteti 
föl s így a bibliatörténet tanításának alapvető jelentősége van a 
ker. vallásoktatásra nézve. Első sorban ezért képezi a bibliatörténet 
tanítása a vallásoktatásnak kiindulási pontját. Ezért és nemcsak 
azért, mivel a történetek általában véve s a bibliai történetek 
különösen legnagyobbrészt családias jellegüknél fogva az elvont 
igazságokkal, fogalmakkal operálni nem képes gyermek felfogásához, 
gondolatköréhez legközelebb állanak. 

Miként a profán történet·tanításnál is mindinkább felülke-
rekedik az a felfogás s az ennek a felfogásnak megfelelő eljárás, 
hogy t. i. a történet első sorban magának a történetnek, a történeti 
események megismerésének, nem pedig bizonyos tanúságok levo-
násának vagy érzelmek (p. o. hazafias érzelem) föl keltésének 
kedvéért tanítandó: úgy ez a felfogás bizonyára fokozott mértékben 
bír jogosultsággal a bibliai történettanítás terén, aminthogy ezt 
az újabbkori katechetikai irodalom legkiválóbb gyakorlati és el-
méleti képviselői (Zetzsch witz, Buchrucker,') Kübel) a leghatáro-
zottabban vallják és hirdetik is. 

Így tehát a bibliatörténet tanítása — még pedig a vallás-
oktatás minden fokozatán első sorban történettanítás legyen,2) 
amelynél viszont a fősúly nem arra esik, hogy mit vagy mit nem 
cselekedtek a történeti eseményeknél szereplő emberek, hanem 
arra, hogy mit cselekedett ezekkel az emberekkel (egyesekkel, 
népekkel, az egész emberiséggel) üdvösségük érdekében maga 
az Isten. így lehet és lesz a bibliatörténet-tanítás az egész 
ker. vallásoktatásnak és nevelésnek positiv kijelentési tényeken 
nyugvó megalapozása (Zetzschwitz:3) „OfFenbarungsmitssig posi-
tive Grundlegung.") Nem mintha mindezekkel azt akarnánk 
mondani, hogy — különösen az oktatás legalsó fokain — az üdv-
események összefüggő történetét kellene vagy lehetne a biblia-
történet tanításnak nyújtania. Ez már a gyermekek szellemi tehet-
ségeinek alacsony fejlettségi fokánál fogva sem lehetséges. Ε 
mellett azonban teljes mértékben megállhat az a követelés, hogy 
az egyes bibliai történetek tárgyalásánál is történetet4) — habárcsak 
egyes, össze nem függő események alakjában is — tanítsunk; 
vagyis hogy más szóval az üdvtörténeti szempontnak a bibliai 
történet tanításának minden fokán — a növendékek fejlettségéhez 
képest fokozatosan, utóbb az összefüggésnek lehető tekintetbe 
vétele mellett is — érvényesülnie kell. Ezt az eljárást már csak 
az egész vallásoktatás egységességének fontos érdeke is megköveteli. 
Ha p. o. az oktatás alsóbb fokain a bibliai történetek pusztán csak 

!) Buchrucker: „Der biblische Geschichtsunterricht." Bevezetés. 
2) R. Kübel: „Katechetik" 127. 1. 
3) I. m. 208. 1. 
4) Hauck: Realencyclop. 10. küt. 124. 1. 
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mint bizonyos általános vallási igazságok szemléltetésére s így 
megértésére szolgáló képek, vagy mint erkölcsi tanúságok levonására 
szolgáló példák jönnének tekintetbe, úgy később az üdvtörténeti 
szempont érvényesülésével ugyanazok a történetek a gyermek 
előtt egész más színben tűnnének föl, ami egész gondolatvilágában 
bizonyos fordulatot, vagy zökkenést idézne elő. Ami egyébként 
az általános vallási igazságok, alapelvek, fogalmak p. o. Isten 
létezése, szemléltető megértését és a bibliai történetekből bizonyos 
erkölcsi tanúságok levonását illeti,1) nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy egyrészt a gyermekek a keresztségben birják a vallásos 
nevelés objectiv alapföltételét, azonkívül pedig mint keresztyén 
szülőktől származókról föl kell tennünk, hogy már a családi nevelés 
alapján a vallás alapfogalmai nem idegenek, ismeretlenek előttük;2) 
másrészt erkölcsi tanúságok levonására (sok esetben csak negatív 
formában) csakugyan akármilyen — már t. i. a ker. erkölcsiség 
szempontjából egyébként kifogás alá nem eső — más világi, 
profán mesék, elbeszélések is alkalmasak lehetnek, amint hogy 
a rationalismus tényleg „Robinson Crusoe"-val igyekezett 
kiszorítani azt a bibliai történetet, melynek kijelentés! objectiv 
értéke [reá nézve megszűnt s a mellyel éppezért nem tudott 
mittévő lenni. A legújabb, modern vallástanítási reformtörekvések 
is lényegében a régi rationalismus álláspontjára helyezkedve, 
kívánják a bibliai történeteket általános, morális és az ő fölfogásuk 
szerint „vallásos" szellemű és tartalmú profán mesékkel, példákkal, 
költeményekkel stb. pótolni. (Hiába „nincsen semmi ú j dolog a 
nap alatt!" Prédikát. kve 1, 9.) Pedig azok a mesék, amelyeket 
ilyen célból valaha kitaláltak, vagy összegyűjtöttek és rendszerbe 
foglaltak, többnyire laposak, unalmasak és ha még ezek nem 
volnának is, egy hiányuk van: nélkülözik azt az isteni auktoritást, 
tekintélyt, mely a bibliai történeteknek sajátjuk,3) de amelyet 
éppen csak akkor ismerünk el és ismertetünk el, ha bennök első 
sorban nem az emberek többé-kevésbbé épületes, de sokszor éppen· 
séggel nem követésre méltó dolgait, hanem Isten cselekedeti, azokat 
az üdvtényeket lát juk és tárgyaljuk, amelyek elsősorban önmagukért 
történtek,4) nem pedig azért, hogy belőlük erkölcsi tanúságokat 
vonjunk le. így, hogy a legnagyobbat említsük, Krisztus nem azért 
halt meg, hogy az ő halálából, akár a szószéki igehirdetés, akár 
a vallástanítás alkalmával, „tanúságokat" vonjunk le, hanem hogy 
az ő halála által a bűntől és haláltól megváltva éljünk. 

1) Mindkettőt a theol. rationalismus, paedagogiai téren Ziller és az 
i f jú Herbar t is ták hangsúlyozták. 

2) L. az igehirdetőnek hallgatóihoz való, az előbbi részben kifej tet t 
analog viszonyát. 

») Realancyclop. 10. k. 124. 1. 
4) „Um ihrer selbst w i l l e n . . . " Palmer: Katechetik 118. 1. 
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Egyébként a vallási és erkölcsi életre vonatkozó tanúságokat 

nem kívánjuk az előadottak alapján sem végkép kiküszöbölni a 
bibliatörténet tanításból, de ez — a fő- és tulajdonképeni cél 
mellett — mindenesetre csak másodsorban jöhet tekintetbe; sőt 
ez, ha az Augustinus által is már hangsúlyozott „narratio", a 
történet előadása, elbeszélése a katecheta részéről életteljesen, 
meggyőzően történt, már magától, szinte természetszerűen bekövet-
kezik ott, a hol erre szükség van. De ha a bibliai történetek már 
magukban és azután a megfelelő előadás által is a katechumeuokat 
mintegy magasabb légkörbe emelték és azután az erre következő 
talán mesterséges, vagy éppenséggel erőszakolt argumentátiók, 
demonstrátiók, alkalmazások, tanúságok újból levonják őket a 
mindennapiság porába, a sokszor rideg, hideg valóba, úgy az 
csak a netalán elért siker rovására történhetik.') Éppigy nem 
szabad természetesen sem a pietismus által hangsúlyozott „építési" 
momentumnak, sem a theol. pragmatikus módszernek a bibliatürténet 
tanítás fentebb kifejtett főcéljának rovására érvényesülnie. 

A vallástanítási „tantervnek" föladatát képezi, hogy a kate-
chetika és általános paedagogika elveinek figyelembe vétele mellett 
— kiválassza és megállapítsa, szám és név szerint, azokat a bibliai 
történeteket, amelyek a tanítás különböző fokain a vallásoktatás 
tárgyát képezik Ebben a tekintetben a vallásoktatásra nézve is 
ugyanaz áll, amit az igehirdetés alapjául szolgáló szentírási 
szakaszokra vonatkozólag mondottunk. Az egyes bibliai történetek 
értéke a vallástanítás η ál való használhatóság szempontjából is attól 
a közelebbi, vagy távolabbi viszonytól függ, amelyben azok az 
egész írás központi, örök tartalmához: a Krisztushoz állanak. Ez 
a körülmény egész természetszerűleg vonja maga után azt a 
követelést, hogy a bibliai történetek kiválasztása minden egyes 
csoportra nézve úgy történjék, hogy — a Ziller-Herbart-féle 
„fejlesztési" methodussal („entwickelnde Methode") szemben, a 
bibliatörtén et-tanítás concentrikus körükben mozogjon, vagyis 
olyan körükben, amelyek mindegyikének — tehát a legalsóbb 
fokon is — küzpontja a Krisztus és az ő benne megjelent üdv. 

Ha már most a vallástanítás terén jelentkező legújabb reform-
törekvések látszólag ugyanezt a küvetelést támasztják; ha nevezetesen 
a szászországi tanítók egy tekintélyes csoportjának hírhedté vált 
és nagy port fülvert „zwickaui tézisei" (1908.) azt kívánják, hogy 
a „vallástanítás lényegileg »történet-tanítás« legyen, melynek köz-
pontja »Jézus személyisége«, föladata pedig az, hogy »Jézus érzületét« 
a gyermekben fölébressze", (4-ik tézis) úgy ez könnyen megtéveszt-
heti azokat, akik nem tudják, hogy ugyanez a törekvés lényegileg 
arra irányul, hogy a vallástanítás a megváltás tényét hirdető 
és „Jézusról szóló evangélioin" helyett a „Jézus evangéliomát". mint 

i) Pa lmer i. m. 118. 119. 1. 
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pusztán erkölcsi tanítást nyújtsa, holott pedig a „Jézus érzülete" 
valójában nem lehet állandó élettartalommá senkire nézve, aki 
az ő megváltói üdvtényét hívő lélekkel el nem sajátította, amire 
nézve talán legjobban utalhatnánk Filipp. 2, 5—11-re, ahol Pál 
apostol ugyancsak azt követeli, hogy „azon indulat („érzület" —-
„τούτο φρονείτε") legyen bennünk, amely volt a Krisztus Jézusban", 
de azután elsorolja mindazt (lényegében), amit Krisztus érettünk 
cselekedett, s amiért föl is magasztaltatott annyira, hogy „a Jézus-
nak nevére minden térd meghajoljon. . . és minden nyelv vallja, 
hogy a Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére." A „tör-
ténet" és Jézus „személyiségének" és „érzületének" hangsúlyozása 
mellett itt is lényegileg nem a vallástanítási „módszer"-nek, hanem 
lényeges „anyag" -ának megváltoztatásáról van szó, ha szabad így 
kifejezni magunkat: a forgalomban levő „üdv-értékek"-nek ügyes 
és könnyen megtéveszthető utánzatokkal való kicserélése mellett. 

A bibliai történetek tanításának önálló jelentősége mellett 
föladatát fogja képezni az is, hogy elvezessen magához az örök, 
élő forráshoz: a szent íráshoz és a fölserdülő evang. keresztyéneket 
annak önálló, öntudatos és állandó használatára vezesse. Ez pedig 
az oktatás magasabb fokain a biblia-olvasással kapcsolatos biblia-
ismertetés útján történik. Nem több, mint természetes követelmény 
ez a vallásoktatásra nézve azon egyház részéről, amely egész létével 
a szent írásban gyökerezik és abból táplálkozik. 

Ha a szószéki igehirdetésnél és egyébként is sokszor han-
goztatott az az állítás és követelés, hogy evang. egyházunk minden 
egyes tagjának egyetemes papi joga és kötelessége közvetlenül 
meríteni, lelkének szükséglete szerint az Életnek forrásvizéből, a 
szent írásból, ha ez az állítás és követelés nem akar pusztán 
hangzatos frázis lenni, úgy az evang. egyháznak mindenesetre 
elsőrendű föladatához tartozik, arról gondoskodni, hogy fülserdülő 
tagjai azt a „tiszta és hamisítatlan evangéliom"-ot megismerjék, 
megkedveljék és ne csak tiszteletben tartsák, hanem öntudatosan 
és szorgalmasan használják is, abban és azzal éljenek. Ez bizto-
síthatja és gyarapíthatja a szószéki, templomi igehirdetésnek is 
sikerét. Mert, ha, különüsen manapság, sokszor és joggal vet jük 
föl azt a kérdést: „miért nincs több eredménye prédikálásunknak?" 
úgy erre a kérdésre — ha őszinték akarunk lenni — azt kell 
felelnünk: egyéb figyelemre méltó okokon kívül nem csekély 
részben azért sem, mert gyülekezeteinknek, egyháztagjainknak egy 
tekintélyes része azt a szent írást, amelyre mi igehirdetésünket 
alapítjuk, vagy — sok esetben — alapítanunk kellene — nem 
ismerik, vele nem foglalkoznak, igen sokan talán éppoly kevéssé, 
mint akár a római egyház hívei, melyet mi lesajnálunk és leki-
kicsinyliink, mert híveinek „a bibliaolvasást megtiltja." Hányan 
mondanak — saját híveink köréből — elitélő kritikát arról a 
könyvről, mellyel behatóan foglalkozni nem tart ják érdemesnek. 
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Hiszen a biblia alighanem az egyedüli könyv, melyről számtalanok 
jogosítva érzik magukat kritikát gyakorolni, anélkül, hogy azt 
ismernék, holott ugyanők ezt — ha bármi más könyvről, dologról 
vagy személyről volna szó — könnyelműségnek és felületességnek 
minősítenék. Hányan tekintik még az „egyetemes papság" hirdetői 
közül is, a szent írást a legjobb esetben — mint Palmer mondja1) — 
valami Dalai Lama-félének, melyet el kell rejteni, hogy megma-
radjon nimbusa, vagy olyan könyvnek, amellyel éppen csak a 
„papok"-nak kell foglalkozniok, azoknak is leginkább csak hiva-
tásukból kifolyólag, hogy róla prédikálhassanak. 

Hogy a szent írás híveink közül minél többekre nézve élet-
könyvvé legyen, hogy a családi életben is újból visszanyerje azt 
a helyet, amely őt megilleti és így egyházunk méltán nevezhesse 
magát a „biblia egyházának", erről gondoskodni és erre törekedni 
képezi a ker. evangéliomi vallásos oktatásnak és nevelésnek egyik 
szép, de tagadhatatlanul éppoly nehéz föladatát. 

Jttis a nehézséget vájjon mi okozza ? Talán a szent írás csak-
ugyan — mint sokan gondolják és állítják — a gyermek erkölcsi 
tisztaságát veszélyeztető könyv? Akik erre a kérdésre határozott 
„igen"-nel válaszolnak, szem elől tévesztik azt, hogy az erkölcsi 
tekintetben intakt, romlatlan gyermeki kedélyre nézve a szent 
írásnak u. n. „veszedelmes helyei" sem rejtenek magukban veszélyt; 
ez az eset inkább csak ott foroghat fenn, ahol p. o. különösen 
a nemi élet kérdéseiben a gyermek fantáziája már más úton-módon 
meg van mételyezve, amitől a gyermekek erkölcsi tisztaságát féltő 
szülők vagy nevelők igen sok esetben sokkal kevésbé igyekeznek 
a gondjaikra bízott gyermekeket megóvni, mint amilyen mértékben 
féltik őket a bibliától. 

Ezért foltétlenül igaz és elvi szempontból legkevésbé sem 
kifogásolható az a felfogás, amely szerint, egyházunknak a szent 
írással szemben elfoglalt álláspontjából (alaki alapelv) folyólag a 
katechetának nem szabad visszariadni azoktól a nehézségektől, 
amelyek azzal járnak, hogy a katechumenoknak a teljes bibliát 
kell kezükbe adni. Az ő katechetikai belátásától és paedagogiai 
tapintatától elvárható, hogy le tudja küzdeni azokat a veszélyeket, 
amelyek ebből a katechumenokra származhatnak. Magának a szent 
írásnak isteni tekintélye képes ezeket a veszélyeket ellensúlyozni."2) 
Viszont azonban tagadhatatlan az is, hogy a szent írás a maga 
egészében nem gyermekeknek van szánva, nem gyermekek számára 
van írva.3) És másrészt hogyan áll a dolog, ha a katecheta a 
„katechetikai belátás"-nak és „paedagogiai tapintat"-nak nincs 
oly mértékben birtokában — amint hogy a való életben igen 

η I. m. 173. 1. 
2) Knoke: i. m. 69. 1. 
3) Kübel: i. m. 139. 1. 
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sokszor nincsen — hogy a katechumenokra származható veszé-
lyeket leküzdje? Ezek a körülmények és a velük járó nehézségek 
vezettek bizonyára ezen a téren különféle, többé-kevésbé elfogad-
ható kísérletekre, amelyeknek behatóbb ismertetése ée tárgyalása 
föladatunk által kitűzött kereteken túl fekszik. Csak azt említjük 
meg, hogy itt is a rationalismus az, amely a XVIII . század végén 
megkezdi a harcot a biblia iskolai használata ellen. Majd jóval 
utóbb 1867-ben a szászországi parlament is foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, nevezetesen azu. n. bibliai kivonatok kérdésével, 1872-ben 
pedig a thüringiai _ tanító-egylet Jénában ugyanezen kérdésben 
indít mozgalmat. így keletkeznek sorba a különböző „iskolai 
bibliák", „bibliai kivonatok", „bibliai olvasókönyv"-ek, amelyekre 
vonatkozólag álláspontunkat röviden a következőkben foglalhatjuk 
össze: 

a) Paedagogiai és praktikus (p. o. könnyebb kezelhetőség) 
okok — a katechetikai oktatás bizonyos fokain — válogatott 
bibliai szakaszokat magában foglaló segédkönyvnek (talán még 
legcélszerűbben „bibliai olvasókönyvének) használatát javaihatják 
ugyan, de azzal az elengedhetetlen megszorítással, hogy ennek a 
könyvnek soha sem szabad a gyermekekkel szemben azzal az 
igénnyel föllépni, hogy magának a bibliának tartassék, amiért is 
az u. n. iskolai bibliák („Schulbibel") használata az evang. vallás-
oktatásnál föltétlenül kizárandó, mert ez olyan falsumot foglal 
magában, amely sem az általános paedagogia, sem a ker. nevelés 
szempontjából nem engedhető meg; b) a bibliai olvasókönyvnek 
vagy kivonatnak — különösen a katechetikai oktatás tulajdon-
képpeni befejezése előtt, tehát p. o. konfirmáció-oktatásnál nem 
szabad a teljes bibliának használatát végkép kiszorítania, ha ezt 
tenné, úgy szem elől volna tévesztve a biblia-olvasásnak az 
a fontos célja, hogy a katechumenok magában a bibliában ottho-
nosak legyenek és azt később helyesen, lelkük épülésére használni 
tudják. A bibliai olvasókönyvnek tehát nem lehet önálló jelentő-
sége, inkább csak a segédeszköz jelentőségével bír, mert különben 
a szent írásnak iskolai és egyházi (esetleg, ahol meg van, családi) 
használata között olyan űr támad, amelyet utóbb alig lehet ki-
egyenlíteni. A bibliai olvasókönyvnek tehát éppúgy, mint a bibliai 
történeti tankönyvnek mindig magára a forrásra — a teljes írásra kell 
utalnia és vezetnie.*) 

A bibliaolvasást egyes vallásoktatási tantervek szerint a 
tanítás legközelebbi magasabb fokozatán a biblia-ismertetés, vagyis 
bizonyos — a katechumenok fejlettségi fokának megfelelő „beveze-
tési" ismeretanyagnak (könyvek sorrendje, keletkezése, szerzői, 
tartalma) közlése követi. Felfogásom szerint azonban célszerűbb, 
ha a bibliaolvasás és biblia-ismertetés egymással parallel haladnak, 

*) Kübel i. m. 140. 141. 1. 
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vagyis az utóbbi az előbbivel kapcsolatban történik, miáltal a 
biblia-ismertetés életteljesebbé válik. Ebben a tekintetben általános 
elvül volna szem előtt tartandó az, hogy — különösen az oktatás 
alsóbb fokain, amelyeket mi itt első sorban tartunk szem előtt — 
többet nyújtsunk a bibliáóö'Z, mint a bibliáról. 

Itt felmerülhet még a „szent írás kezelését" illetőleg az a 
kérdés is, melyet mi természetesen csak érinthetünk — hogy a 
bibliaolvasásnál és ismertetésnél mennyiben és ha igen, milyen 
mértékben jöhetnek tekintetbe az u. n. bibliai kritika kérdései 
és eredményei? Erre nézve talán szabad egyszerűen visszautalnunk 
fejtegetéseinknek a homiletilcára vonatkozó részében fölállított 
általános elvekre. Ha e szerint a bibliai krit ika kérdéseit nem 
zárhatjuk is végkép ki a vallásoktatás köréből, mindazáltal ezeknek 
a kérdéseknek az esetleges tárgyalásánál (nem feszegetésénél, 
száraz fejtegetésénél) különösen a vallásoktatás alsóbb fokain, a 
legnagyobb óvatosságra, kíméletre és tapintatra van szükség a 
katecheta részéről, akinek tehát nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy nem minden ami a tudóst illeti és érdekli, illeti és érdekli 
egyúttal a gyermekeket is. Arra a katechetának — az egész 
vallásoktatás harmóniája érdekében — mindenesetre vigyáznia 
kell, hogy a vallásoktatás alsóbb fokain olyan állításokat ne tegyen, 
vagy mondjuk olyan positivumokat ne nyújtson, amelyeket egy 
felsőbb fokozaton negálni, földönteni kénytelen.1) 

Egyébként „az igaz keresztyénség" — mondja Buchrucker 
helyesen — „nem kritikával, hanem kegyelettel kezdődik"2) és 
azért nem is volna szabad a vallásoktatást, az egyháznak ezt az 
alapvető, fontos munkáját, soha olyan egyénre bízni, aki az egész 
írással, annak örök kijelentési alapjával, életteljes tartalmával 
szemben nem bír a helyes álláspontra, hanem csak a negatív 
kritika álláspontjára helyezkedni.3) 

Habár már az írás (bibliatörténet, biblia-ismertetés) tanítá-
sánál egyházunk tanbeli felfogása általánosságban érvényesülni 
fog, ez mégis leginkább az egyházi tan (káté) közlésénél, ismerte-
tésénél fog kidomborodni, vagyis itt lesz a vallástanítás már 
határozattan felekezeti jellegűvé. 

Az írás természetesen itt is mint „unica regula et norma", 
ill. „norma normans" szerepel, még pedig egyrészt az egyházi tan 
illusztrálására és a tanítás élénkítésére szolgáló bibliai történetek 
gyakorlati alkalmazásával, másrészt bibliai dictumok életteljes 
közlésével és tanításával. 

Ami az utóbbiakat illeti, ezeknek föladata és rendeltetése 
abban áll, hogy az egyházi tannak az írással való megegyezését, 

!) Kübel: „Bibelkunde" 6. lap. 
ή I. m. 156. 1. 
3) Kübel: „Bibelkunde" 6. 1. 
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tehát írásszerűségét, meggyőzően föltüntessék, olykép, hogy nem ami 
hitünknek kell az írást, hanem az írásnak ami hitünket támogatnia.1) 
Ebben a tekintetben különösen megkövetelhető, hogy a fölhasznált 
szentírási helyek az írásban ugyanabban az összefüggésben álljanak, 
amelybe azokat az egyes tanok ismertetésénél beállítjuk, vagyis 
alapjuk és céljuk, mintegy intenciójuk egymás között és egy-
mással azonos legyen.2) 

V. A s z e n t I rás j e l e n t ő s é g e é s k e z e l é s e a l i turgikában. 

A liturgika a ker. vallásos cultusról, vagy istentiszteletről 
szóló elmélet. 

A vallásos cultus egész általánosságban többek (vallási 
közösség) közös vallásos meggyőződésének és érzelmeinek, bizonyos 
külső formák között való közös és nyilvános3) kifejezése, amely-
nek célja az Istennel (istenséggel — „ismeretlen Istennel", Act. 
17, 23.) való közösség keresése, helyreállítása, ill. biztosítása, meg-
erősítése és gyarapítása. 

Természetes tehát, hogy minél tisztább és tökéletesebb az 
Istenről való tudat, minél biztosabb alapokon nyugszik az Istennel 
való közösség keresése, ill. birtoklása, annál tökéletesebb lesz az 
ezt a közösséget kifejezésre juttató cultus is. És így a keresz-
tyénség, mint az Isten kegyelmi cselekedetein, tehát a legbiztosabb 
alapokon felépülő absolut vallás,4) amelyben az Istennel való 
közösség a Krisztusban nyújtott üdv által a legtökéletesebb meg-
valósulást nyerte, van hivatva magából és magában a legtökéletesebb 
cultust is organice kialakítani. 

Ha tehát már most a liturgikának, mint a ker. vallásos 
cultusról szóló elméletnek föladatát képezi, megállapítani azokat 
az elveket, amelyek szerint a ker. cultus a keresztyénség lénye-
gének megfelelően kialakulhat,") kérdés, hogy ebben a tekintetben 
a szent írásnak milyen szerepe és jelentősége van ? A feleletet erre 
a kérdésre, az eddig kifejtettek alapján — a nélkül, hogy ismét-
lésekbe bocsátkoznánk — röviden úgy adhatjuk meg, hogy azon 
központi és alapvető jelentőségnél fogva, amellyel a szent írás 
általában a ker. hitre és életre nézve bír, ugyanilyen jelentősége 
van a ker. cultusra nézve is, mint amelyben a ker. hit és élet 
külső kifejezést nyer. 

Buchrucker: „Schriftbeweis im Katechismusunterricht." 114. 1. 
2) U. ο. 127. 1. 
8) Az u. η. magánáhitatosság tehát már a szorosabb értelemben vett 

cultus fogalmának körén kívül esik. 
4) L. e. munka 1. 1. 
5) Tehát nem az, hogy milyen a cultus tényleg, hanem, hogy milyen-

nek kell lennie. 
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Közelebbről nevezetesen a szent írás egyrészt mint a ker . 

cultust, ennek lényegét, helyét, idejét, lefolyását szabályzó elv, 
másrészt pedig mint a cultusnak, a maga egészében és egyes 
alkotó elemeiben, forrása és anyaga jön tekintetbe. 

a) Ha a szent írásnak a ker. cultushoz való viszonyáról 
először is azt állítjuk és követeljük, hogy a szent írás a cultust 
szabályzó elv, úgy ez természetesen itt sem veendő külső, mechanikus, 
helyesebben: nem törvényszerű, legális értelemben. 

A helyes, evangéliomszerű felfogás és az ezen alapuló ker . 
szabadság u. i. a szent írást a cultus dolgában és kérdéseiben sem 
tekinti „nova lex"-nek vagy törvény-codexnek. 

Míg az ótestamentomi cultust a cerimoniális törvény a leg-
apróbb részletekre kiterjedőleg pontosan szabályozza és előírja, 
sem maga Krisztus, mint az ő egyházának örök alapja és feje, 
sem az apostolok a ker. cultusra vonatkozó utasítást vagy törvényt 
nem adtak. 

így a ker. cultus azokból az elemekből, amelyeket Krisztus 
maga egyrészt az ő Igéjében, másrészt az általa elrendelt sakra-
mentomofcban a benne hívőknek nyújtott, egészen szabadon fej-
lődik és alakul ki. Vagyis: a ker. cultus a Krisztusban hivők 
gyülekezetének, ezen hitben gyökerező és ebből a hitből fejlődő 
szabad és önálló alkotása.1) 

Ezzel a felfogással ellenkezik egyrészt a r. kath. egyháznak 
az a fölfogása és az ebből a fölfogásból kifejlődött cultusa, amely 
szerint az ótestamentomi cultus, nevezetesen ennek áldozati jellege, 
valamint az egész ótestamentomi cerimoniális törvény alkotják a 
ker. cultusnak typusát, illetve az ótestamentomi áldozati cultus és 
cerimoniális törvény a ker., nevezetesen a r. kath. cultusban éri 
el tetőpontját és teljes megvalósulását. Ezzel szemben az ellenkező 
szélsőséget képviseli, a leginkább a kálvánizmusban gyökerező és 
érvényesülő u. n. puritán felfogás, amelynél fogva a ker. cultusban 
csakis annak volna helye és jogosultsága, ami a szent írásban, 
nevezetesen az új testamentomban s itt ismét különösen az apostoli 
iratokban az ős keresztyén egyháznak cultus-elemeiből föltalálható.2) 
Mindkét szélső fölfogás megegyezik egymással abban, hogy a szent 
írást, az leginkább az ó-, ez inkább az újtestamentomot, az inkább 
positive, ez inkább negative, a cultus tekintetében is a törvény 
szempontjából tekinti és értékeli. Mig azonban a r. kath. egyház 
a maga cultusában, mint tulajdonképeni lényege szerint áldozati 
cselekedetben, szem elől téveszti azt, hogy Krisztusnak örökérvényű, 

!) Knoke: i. m. 99. 1. — Th. Harnack: „Liturgik." — A Zöckler-
féle „Handbuch" III. kötetében, 453.1. — Kliefoth: „Theorie des Cultus" 6.1. 

2) Erre a nálunk is igen elterjedt fölfogásra is sokszor áll, amit az 
Apol. Conf. VII. és VII I . c. 38. pontjában olvasunk: „ 0 religiosos homines! 
Ritus ab apostolis sumtos retinere volunt, non volunt retineri doctrinam 
apostolorum." 
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tehát nem ismételendő és nem is ismételhető, hanem egyszer s 
mindenkori áldozati halála az előkészítő jellegű ótestamentomi 
cerimoniális törvénynek, nevezetesen az áldozati cultusnak végét, 
betetőzését, tökéletes megvalósulását és beteljesedését jelenti: addig 
a fönt már röviden jellemzett puritán fölfogás, amely az újtesta-
mentom betűjéhez való visszatérést sürgeti, megfeledkezik arról, 
hogy a ker. cultus nem ilyen törvényes alapokon, hanem a Krisz-
tusban megjelent üdvön és váltságon, mint örök, megmásíthatatlan 
alapon nyugszik, épül föl és fejlődik ki, annak az igazi ker. sza-
badságnak szellemében, amelyet az Üdvözítő maga a benne hívők-
nek és az ő egyházának megszerzett és örökül hagyott. 

Ezt az utóbbi helyes és szabad fölfogást képviseli általában 
véve a Luther irányát és szellemét követő reformáció, amely sem 
a szent írás külső betűjéhez, sem pedig valamely érvényben és 
gyakorlatban levő cultus-formához görcsösen nem ragaszkodik, 
hanem annak értékét ós jelentőségét egyrészt a ker. hittan mértéke 
szerint, másrészt a történeti fejlődés alapján ítéli meg.1) 

Ebben a fülfogásban gyökerezik az a conservativismus, amelyet 
Luther a cultus reformálása tekintetében tanúsított s amely hit-
vallási iratainkban is megfelelő kifejezést nyert. 

így tudjuk, hogy Luther nem a misének, általa a „Deutsche 
Messe"-ben legnagyobbrészt megtartott alkotó elemei, hanem sokkal 
inkább annak tulajdonképeni lényege és jelentősége, nevezeteseii 
áldozati jellege ellen foglal állást és ezért mondja a misét a smal-
kaldeni cikkekben a „legeslegundokabb fertelmességnek."2) 

A szent írásnak, nevezetesen az ú j testamentomnak erre a 
ker. szabadságra vonatkozó útmutatásaival és elveivel (Gal. 5., 1.; 
4., 9., 10.; Kol. 2., 10.; Zsid. 10.. 1.) megegyezik hitvallási ira-
tainknak egyrészt a szabadság elvét hangoztató, másrészt a tör-
téneti fejlődést is tiszteletben tartó fölfogása. „De ritibus eccle-
siasticis docent, — mondja az Ág. Hitv. XV. cikke — quod ritus 
illi servandi sunt, qui sine peccato servari possunt et prosunt 
ad tranquillitatem et bonum ordinem in ecclesia. sicut certae feriae, 
festa et similia, de talibus rebus tarnen admonentur homines, ne 
conscienciae onerentur, tamquam talis cultus ad salutem necessarius 
sít." Hasonló értelemben és szellemben nyilatkozik a Form. Conc. 
is (Sol. Deel. X. 9.): „Credimus antem. . . quod ecclesia D e i . . . . 
liberrimam potestatem habeat (in rebus vere adiaphoris), aliquid 
mutandi, abrogandi, constituendi, si tarnen id absque levitate et 
scandalo, decenter et bono ordine fiat" etc. 

így tehát — hitvallásaink helyes, evangéliomszerű fölfogása 
szerint — az egész cultusra és annak alkotó elemeire vonatkozólag 
nem az a mérvadó, ami ebben a tekintetben az írásban föltalál-

!) Harnack: i. m. 448. 1. 
2) Smalk. Cikkek II. rész, 2. cikk. 
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ható, hanem az, ami az írással, nevezetesen az evangéliom egész 
szellemével nem ellenkezik. („Qui sine peecato servari possunt.") 
A fődolog — az Ág. Hitv. VII. cikke szerint: „consentire de 
doctrina evangelii et administratione sacramentorum." Ez tartozik 
legfőkép „ad veram unitatem ecclesiae", nem pedig „ubique esse 
similes traditiones humanas, seu ritus aut ceremonias, ab hominibus 
institutas." 

Látni való, hogy hitvallási irataink, a szabadság elvének és 
az evangéliomnak hangsúlyozása mellett, a történetileg kifejlődött 
istentiszteleti szokásokat magukban véve, mindaddig, amig az evan-
géliom szellemével nem ellenkeznek, nem vetik el1) és legfőkép 
csak az ellen az evangéliomellenes balvélemény ellen foglalnak 
állást, mintha bármiféle cultus vagy cerimonia „ad salutem neces-
sarius sit." Igaz, hogy ebben a tekintetben különösen maga Luther 
egy bizonyos egyoldalúságba esik, amelyet a viszonyokból érthetünk 
és megmagyarázhatunk, de nem követhetünk. A reformátoroknak, 
nevezetesen Luthernek és segítő társainak föladatát képezi ugyanis, 
hogy a megtisztult evangéliomi fölfogásnak megfelelő istentiszteleti 
(cultus-) közösséget neveljenek. Ezért a cultus dolgában is érvé-
nyesülő legfőbb törekvés a „docere" — még pedig „docere im-
peritos."2) így nyer a cultus egyoldalúlag paedagoqiai jelleget és 
jelentőséget, ami bizonyos tekintetben a r. katli. fölfogáshoz való 
visszahajlást jelent. A különbség csak az. hogy míg a r. kath. 
cultusban pap és laikus, itt tudós és tudatlan állanak egymással 
szemben, de ott is, itt is nem a gyülekezet, mint hivő, cultus-
közösség tartja az istentiszteletet, hanem a pap, ill. igehirdető 
(lelki tanító) tartja helyette és számára.3) Az „imperitos" pedig, 
akiket tanítani kell, Luther szerint: „das Junge Volk4) und der 
arme Haufen"; ezeknek a számára kell istentiszteletet tartani és 
bizonyos külső cultus-formákat követni „dass sie etwas zum Gaffen 
haben." Ellenben: „intelligentes et eruditi Christiani nihil opus 
habent feriae."5) Ez a fölfogás látszólag igazat ad azoknak, akik 
„intelligentiájuk" és „eruditiójuk", valamint „tisztességes, igaz és 
erkölcsös életük" révén, magukat a ker. istentiszteleti kö-
zösségben való részvétel alul fölmentve érzik. Csakhogy kiket 
ért Luther az „intelligentes et eruditi Christiani" alatt? Azokat 

L. erre nézve még az Apol. Conf. VII. és VIII . cikkének 33. pont já t : 
„Quamquain piacet nobis, ut universales ritus propter tranquillitatem ser-
ventur . Sicut et nos in ecclesia ordinem missae, diem dominicum et alios 
dies festos celebriores hbenter servamus·" 

η Aug. Cont. XXIV. 3. 
3) Achelis: i. m. 558. 1. 
4) Ezek számára L. még latin, görög vagy héber nyelvű istentiszte-

letek tartását is lehetségesnek tar t ja , hogy így alkalmuk legyen ezeket a 
nyelveket megtanulni. 

5) Luther Catech. major I. 83. 

5 
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semmi esetre, akik magukat ilyeneknek tartják. Mindenekelőtt 
pedig önmagát sem. Hiszen ismeretes Luthernek a nagy káté 
előszavában ebben a tekintetben kifejtett álláspontja, amely 
szerint ő, mint a káté nagymestere, („Ich bin auch ein Doctor 
und Prediger") mégis ennek a káténak tanítványa és gyermeke 
akar maradni, annak kell is maradnia és szeret is az maradni.1) 
Az „intelligentes et eruditi" tulajdonkép azok, akik Róm. 12, 1 
értelmében „az ő testeiket állatják szent és Istennek kedves 
áldozatul", akik a hitben élnek, Isten Igéjével naponként és 
állandóan foglalkoznak, imádkoznak, hűséggel töltik be egész 
keresztyén és földi hivatásukat. Ezeknek azonban — és éppen 
ezt nem látjuk a „docere" egyoldalú hangoztatása mellett, Luther 
és a reformátorok fölfogásában kellőleg kidomborítva •— ezeknek 
ker. hivatásuk betöltéséhez, hitük erősítéséhez éppúgy szükségük van 
annak a hitbeli közösségnek ápolására, amelyre a ker. cultus, mint 
istetisztiszteleti közösség hivatva van. Talán helyesen Ítéljük meg 
ezt a kérdést, ha azt mondjuk, hogy a reformáció eredetileg 
lényegében a „missa catechumenorum'4 és „missa fidelium" állás-
pontjára helyezkedik, aminek az őskeresztyén egyházéhoz hasonló 
átmeneti állapotban megtalálhatjuk ugyan magyarázatát, de aminek 
állandó jogosultsága a ker. cultusban annál kevésbé lehet, mert 
a hitbeli közösségnek megszakításával, kettéválasztásával jár. 

Már pedig ez, t. i. a közösség, a szabadság mellett, a szent 
í rás szellemében a ker. cultusnak egyik lényeges momentuma és 
követelménye, még pedig egyrészt mint a ker. gyülekezetnek 
Istennel való életközössége, ill. ennek az életközösségnek egyik 
megnyilvánulása, amelynek alapját a Krisztusban nyújtott és a 
hitben elsajátított váltság képezi; másrészt mint a liturgusnak ill. 
igehirdetőnek — mint a ker. gyülekezet hitben élő tagjának és 
egyúttal meghatalmazottjának — a hivő gyülekezettel és a gyüle-
kezet tagjainak egymással való hitbeli közössége. Ez a közösség adja 
meg a ker. cultusnak egyrészt sacramentális, másrészt sacrifiaális 
jellegét, amelyek mindegyike megfelelő módon és mértékben 
érvényesülést követel, még pedig oly formán, hogy a sacramentom2) 
(Ige és szentségek), amelyben Isten az ő kegyelmének ajándékait 
nyúj t ja a hívők gyülekezetének és ez befogadólag (receptive) 
szerepel, képezi alapját és forrását a sacrificiumnak, amelynél a 
hívők gyülekezete — közös imájában, énekében, bűn- és hitvallá-
sában stb. — hozza Isten elé azt, amit tőle vett. így tehát a ker. 
cultusban, nevezetesen ennnek a sacramentumon alapuló és abból 

1 ) „Ich muß ein Kind und Schüler des Katechismus bleiben und 
bleibs auch gerne". Cat. Maj. Praefatio. Müller-fcle kiadás 376 I. 

2) „Sacramentum est cerimonia, velopus, inquo Deus nobis exhibethoc, 
<|Uod offert annexa promissio . ., econtra sacrificinm est cerimonia, vel opus, 
quod nos Deo reddirnus, ut eum honore afficiamus". Apol. Conf. Art. XXIV. 
,.De missa". 18. p. (Müller-féle kiad. 251. 252. 1.) 
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táplálkozó sacrificiális alkotó elemeiben, mint cselekvő alany nem 
a pap, liturgus vagy igehirdető, hanem a hívők gyülekezete 
szerepel, amely éppen itt és első sorban itt nyúj t alkalmat és 
módot minden egyes tagjának legszentebb és legszebb „egyetemes 
papi" jogainak (I. Péter 2, 19.) hívő és buzgó gyakorlására. És 
éppen ebben áll a tulajdonképeni és lényeges, a való életben és 
gyakorlatban azonban nem mindig szembetűnő és megvalósuló 
különbség az evangéliom szellemétől eltérő r. kath. és az evan-
géliomban gyökerező evaug. cultus között. Mert hisszen egy-
házunkban is meglehetősen elterjedt, sőt majdnem uralkodová lett 
a praxisban az a fölfogás, hogy a lelkész „tartja" az istentiszteletet, 
mig a gyülekezet többé-kevésbbé passivitásra van utalva, mert 
vagy még a sacramentom is leginkább a lelkész által végzett 
sacrificiummá válik, vagy a sacrificiális elem, melynél a gyülekezet 
actív közreműködése leginkább érvényesülhetne — majdnem 
teljesen háttérbe szorul és úgyszólván csak a közös gyülekezeti 
énekre szorítkozik. 

A ker. cultusra nézve — mint láttuk — annyira fontos 
közösség elvéből azután természetesen, sőt szükségszerűleg folyik 
a cultus helyére, idejére, lefolyására vonatkozó egy bizonyos 
rendnek megállapítása, amely éppenséggel nem ellenkezik az 
evangéliomi szabadsággal, ellenben igenis szükséges ellentétét 
képezi a szabadosságnak, az önkénynek, annak az „έθελοθρτ,σκια"-
nak (Károli: „szabad akarat szerint való istentisztelet"), amelyet 
Pál apostol is (Kol. 2, 23.) elitéi. Ez a rend nem ellenkezik 
nevezetesen Jézusnak azzal a sokat emlegetett, de talán éppoly 
sokszor rosszul értett és értelmezett nagyfontosságú nyilatkozatával 
sem, amely szerint: „Az Isten lélek és akik őt imádják szükség, 
hogy lélekben és igazságban imádják"·. (Ján. 4, 24.) Mert ezek a 
szavak — az összefüggést tekintve — első sorban a Krisztusban 
megjelent és az emberiségnek fölajánlott váltság által meghaladott 
azon ótestamentomi. törvényes álláspont ellen vannak irányítva, 
amely szerint az Isten imádása, tehát a cultus, egy bizonyos 
helyhez (legyen az akár Gárizim, akár Jeruzsálem) és azután — 
ezt a következtetést már szabad levonnunk — bizonyos időhöz és 
bizonyos külső formákhoz (cerimoniákhoz) van kötve. De nem 
jelentik ezek a szavak azt, hogy az Isten imádásánál — a mig az 
itt e korlátolt földi létben, emberek által történik, hely, idő és 
formák végkép nélkülözhetők volnának.*) Mert hiszen ha az Urnák 
egyes szavait és nyilatkozatait, a r. kath. egyházban és a szekták-
nál divó gyakorlat szerint, összefüggésükből kiragadva törvény 

*) A cultus helyének és idejének evangéliomszerű megítélése tehát 
abban áll, hogy mindkettőre a közösség érdekében, szükség van, de mayában 
véve e g y k sem bír a szentség jellegével, hanem az Ige és sacramentumok 
által nyeri csak ezt. (Máté 18, 20; u. o. 28. 20.) 

5* 
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paragrafusokká akarnók megtenni, úgy p. o. Máté 6, 6 alapján 
(.Mikor imádkozol menj be a te titkos házadba.. . ") általában 
véve minden nyilvános és közös istenimádás (cultus) ellen is állást 
kellene foglalnunk és csakis a magánáhitatosságnak tulajdonít-
hatnánk jogosultságot és utoljára talán ennek is csak abban az 
egy formában, amelyet az Ur ezen szavait követő „Miatyánk"-bau 
nyújtott. A tévedés azonban ott rejlik, hogy Jézus fentidézett 
szavaiban (Ján. 4, 24.) azt mondja: „Az Isten lélek", — de nem 
azt, hogy „ti emberek is lélek vagytok, olyanok, mint maga Isten", 
— a minthogy δ maga is földi létezésében nem volt csupa lélek, 
hanem testének korlátai által legtöbbnyire bizonyos helyhez, 
időhöz, sőt formákhoz is volt kötve. így és természetesen fokozott 
mértékben így áll ez minálunk is, akik mindaddig, a mig e földön 
élünk, a tér, idő és formák korlátai kőzött mozgunk és ezeket 
sehol és így az emberi lélek legfőbb és legszentebb élet-
nyilvánulásában, az Istenhez való viszonyunkat kifejezésbe juttató 
istentiszteletben sem nélkülözhetjük.*) És az istentiszteleti külső 
formáktól irtózó, túlzott spiritualistikus puritanismust követelő 
fölfogás éppen ezt téveszti szem elől. Eddigi összes fejtegetéseink 
alapján talán nem szükséges védekeznünk azon gyanú ellen, mintha 
utóbbi megjegyzéseinkkel az evangéliomi igazságok külső, kény-
szerítő formákba erőszakolásának, más szóval a cultus tekintetében 
— talán éppen a tartalom rovására — a külső törvényszerű forma-
lizmusnak akarnánk szószólói lenni. Csak azt az egyet nem volna 
szabad szem elől téveszteni — és erre utalni volt megjegyzéseink 
célja — hogy bármiféle tartalom és így a legértékesebb, legszentebb 
vallási természetű tartalom, vagyis az evangéliomban foglalt igaz-
ságok sem használhatók és élvezhetők a megfelelő formák nélkül, 
sőt minél értékesebb a tartalom, annál értékesebb — de a tartalom 
értékét természetesen soha túl nem haladható — formába szoktuk 
azt foglalni és önteni, anélkül, hogy attól félnénk, hogy a tartalom 
ezáltal értékéből veszítene és megfordítva, anélkül, hogy azt 
gondolnánk, hogy a forma adja meg a tartalom értékét. Ezt 
akárhány a mindennapi életből merített példával lehetne illustrál-
nunk. így, hogy csak egyet említsünk: aki valamely drágakövet 
hordani akar, annak ezt valami formába kell foglaltatnia és 
bizonyára nem fogja azt képzelni, hogy ha a foglalat aranyból 
van. ez a drágakőnek magának értékét csökkenti, ha pedig fából 
— vagy más értéktelen és dísztelen anyagból — emeli. Utóbbi 
eljárásával legfeljebb föltűnést okoz. 

Azért — fejtegetéseinkhez visszatérve — azt mondhatjuk: 
a fődolog az, hogy a ker. cultusban tartalom és alak egymásnak 

*) Ebből a szempontból Ítélendő meg p. o. a művészet jogosultsága a 
cultusban, melynek azonban egyúttal természetes korlátait a cultus legfőbb 
céljában, az épülésben lát juk. 
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megfeleljenek, egymással kölcsönös harmóniában álljanak. Ha 
hiányzik a megfelelő tartalom, a forma üres; ha hiányzik a meg-
felelő alak (forma), a tartalom szétfolyik. A ker. cultusnak tehát 
alak és tartalom tekintetében meg kell felelnie az igazság 
követelményének, amint erre az Úrnak föntidézett szavai utalnak: 
„Akik Istent imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják." 

Igenis, igazságban, még pedig objectiv és subjectiv értelemben. 
Istennek Igéje az igazságnak beszéde (Efez. 1, 13; Ján. 17, 

17.) és így a ker. cultus az igazság követelményének akkor fog 
objectiv értelemben megfelelni, ha központját, lényeges tartalmát 
Isten Igéje és ennek objectiv kijelentési alapja és forrása: az 
írás képezi. Más szóval az igazság elve megköveteli a cultus írás-
szerüségét; miután pedig a cultus egy bizonyos egyháznak az írással 
és annak igazságaival szemben elfoglalt egész álláspontját közelebb-
ről hitvallási irataiban juttat ja kifejezésre, az igazság megköveteli 
a cultus hitvallásszerűséqét is. 

Subjectiv értelemben a cultus annyiban fog megfelelni az 
igazság követelményének, amennyiben összes alkotó elemeiben 
úgy a liturgusnak, mint az egész gyülekezetnek egymással is 
megegyező hitbeli meggyőződését juttatja kifejezésre. Ellenkező 
esetben a cultus — akármilyen, sok vagy kevés, gazdag vagy 
szegényes formák között folyik le — képmutatás, külső forma, 
u. n. cerimonia, vagy opus operatum. Az igazság subjectiv értelem-
ben megköveteli egyrészt az érthetőséget, mire nézve a reformáció — 
és ez egyik legnagyobb vívmánya — az anyanyelv használásának 
jogosultságát juttatta érvényre az addig s a római egyházban ma 
is használatos idegen és érthetetlen cultus-nyelv helyett; kizárja 
másrészt az érthetetlenséget szóban és cselekvényekben, nevezetesen 
az érthetetlen, félreérthető, vagy nehezen érthető symbolikus 
cselekvényeket és ezeknek egymásra halmozását. (V. ö. I. Kor. 14.) 

Fejtegetéseinket most már röviden egybefoglalva, azt mond-
hatjuk: a ker. cultus örök és változhatatlan alapja Krisztus és 
ezen az alapon épül föl és fejlődik organice az egész cultus a 
szabadság, közösség, rend és igazság elvei mellett, mire nézve a 
szent Írás a maga egységében és szellemében mint szabályozó elv 
jön tekintetbe. 

Ezen szabályozó jelentőségén kivül azonban 
b) a szent írás szolgáltatja a ker. cultusnak és a keresztyén 

cultus legfőbb alkotó elemeinek állandó, kiapadhatatlan forrását, 
anyagát is. 

A szent Iratok használata már kezdettől fogva gyakorlatban 
van a ker. gyülekezet, illetve egyház cultusában. A „Mischna" 
szerint az ótestamentomi zsinaqoqai cultus főalkotórészei: az u. n. 
„Schma" (Deuteron. 6, 4—9; 11, 1 3 - 2 1 ; Num. 15, 37—41) 
recitációja, továbbá ima, azután a parasák (Thora — mint lectio 
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continua, — három évi ciklusban, 154 részre osztva) és haftarák 
(prófétái szakaszok — mint lectio selecta) fölolvasása, utóbbiak 
magyarázata és az u. n. Ároni áldás.') Az ótestameutomi, neveze-
tesen zsinagógai és újtestamentomi (ker.) cultus között a történeti 
összefüggés tagadhatatlan ugyan, mindazáltal nem a zsinagóga 
tekintélye, hanem az ó- és újtestamentomi gyülekezetnek egymás-
sal megegyező azon tudata, hogy az objectiv üdvkijelentés talaján 
állanak, indítja a ker. gyülekezetet arra, hogy ezen isteni kijelen-
tés történeti okmányát, a szent írást, istentiszteletében nyilvánosan 
és közösen használja.2) És ez a használat, a νομος, προφηται, έυαγγελιον 
és άποστολος-ra kiterjedő olvasás (άναγνωσις, I. Tim. 4, 13; I . 
Thessal. δ, 28; Kol. 4, 16) mellett,3) amellyel kapcsolatban 
csakhamar a „lectori" intézmény is kialakul és amelyhez mint 
„verbum scriptum"-hoz a „verbum praedicatum" (egyházi beszéd, 
absolutio és áldás) is hozzájárul — az ó- és újtestamentomban 
található zsoltárokat, hymnologiai részleteket, imádságokat, doxo-
logiákat is felöleli.d) így nyer az istentisztelet az Isten kegyelmét 
nyújtó sacramentom (Ige és szentségek) mellett egyúttal sacrift-
ciális jelleget is, úgy hogy tehát mindkettőnek, a sacramentomnak, 
és sacrificiumnak anyagát, forrását az Ige és ennek történeti ok-
mánytára a szent írás szolgáltatja. 

Lényegileg erre az álláspontra helyezkedik a reformáció, 
nevezetesen Luther, a midőn azt mondja: „Ein Christ soll wissen, 
daß auf Erden kein größer Heiligtum ist, denn Gottes Wort, denn 
auch das Sakrament selbst durch Gottes Wort gemacht und 
gebenedeit und geheiligt wird und wir alle auch dadurch geistlich 
geboren und zu Christen geweiht werden" — és: „Wo nicht 
Gottes Wort gepredigt wird, ist's besser, daß man weder singe, 
noch lese, noch zusammenkomme. Alles Gottesdiensts das größte 
und fiihrnehmste Stück ist, Gottes Wort predigen und lehren." 

Luthernek a ker. cultus lényegéről alkotott, már fentebb 
érintett és imént idézett szavaiból is látható túlnyomóan paeda-
gogiai fölfogása, amely szerint: „Diligens verbi praedicatio pro-
prius cultus novi Testamenti," könnyen vezethet, amint hogy 
vezetett is, arra az egyoldalú vélekedésre, mintha a ker. cultusban 
az Ige és ennek objectiv forrása a szent írás, csakis a szorosabb érte-
lemben vett igehirdetésben, prédikációban érvényesülhetne. Luther 
azonban, aki p. o. egyházi énekeiben, részint a középkori egyház-
ban keletkezett s a szent írásban gyökerező értékes hymnologiai 
kincseknek (sequentiák, hymnusok) fölhasználásával, részint eredeti 
alkotásokkal, a cultus egyéb alkotórészeire nézve is értékes anya-

1) Achelis i. m. 368. 369. 1. 
U. o. 

3) Harnack i. m. 465. 1. W . Caspari i. m. 82. 1. 
4) Knoke i. m. 100. 1. 
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got szolgáltatott és erre másokat is buzdított, ilyen merev egy-
oldalúságba nem eshetett. Es ilyenbe nékünk sem szabad esnünk. 

Az egész ker. cultusnak alapja igenis föltétlenül és minden 
csorbítás nélkül, az Ige; célja pedig az épülés, az όαοδομειν, (objectiv 
és subjectiv értelemben) ezen az alapon. Ezért az egyházi beszéd, 
mivel és amennyiben Isten Igéjének hirdetése, az egész cultusnak 
központját képezi, de ez nem azt jelenti, hogy vele azonos és így 
a cultusban egyéb alkotórészeknek vagy éppenséggel nem volna 
jogosultságuk, vagy hogy ezekben Isten Igéje szintén nein érvénye-
sülhetne. Az egyházi beszéd, mint igehirdetés és cultus-cselekvény, a 
cultusnak központja azért, mivel benne a sacramentom és sacrifi-
cium egyesül.1) A sacramentom, amennyiben Isten kegyelmét 
nyújtja (hirdeti), a sacrificium, amennyiben az igehirdetó'nek és a 
gyülekezetnek közös hitbeli tudatát jut ta t ja kifejezésre és így a 
nyújtott isteni kegyelemnek hívő elsajátítása. Ezért az igehirdetés 
mint sacramentum, szükségkép föltételezi a hívő gyülekezetet 
(nem úgy, mint a r. kath. egyház miséje, mely hívők nélkül is 
tartható és magában véve „ex opere operato" hatékony); miként 
a szorosabb értelemben vett sacramentomoknak (szentségek), neve-
zetesen az Uri szent vacsora teljességéhez nem elegendő az, amit 
Augustinus hangoztatott s amiből a r. kath. egyház a fentjelzett 
következtetést levonta, hogy t. i. „accedit verbum ad elementum 
et fit sacramentum", mert ehhez még azután a „distributio"-nak 
és „manducatiou-nak (hívő élvezés) is hozzá kell járulnia.2) 

A szorosabb értelemben vett igehirdetés, vagyis prédikáció 
tehát — mint mondtuk — ezen sacramentális és sacrificiális jelle-
génél fogva képezi a cultus központját. De miként benne, éppúgy 
az istentisztelet egyéb alkotó-elemeiben is az Igének és az Ige 
objectiv kijelentési alapjának, a szent írásnak, kell érvényesülnie 
s amennyiben ez nem történik, az egyiknek éppoly kevéssé van 
helye és jogosultsága a ker. cultus körén belül, mint a másiknak. 

A cultusnak ezen egyéb lényeges alkotórészei nevezetesen: 
a közös gyülekezeti ének és ima, amelyek ha az igehirdetés mellett 
meg vannak, nem lehet azt mondani, hogy az istentisztelet lényeges 
fogyatkozásban szenvedne. De ha az az egyházi ének egész tar-
talmával nem gyökerezik az Igében, a szent írás szellemében és 
a benne foglalt üdvigazságokban, hanem p. o. csak valami álta-
lános, subjectiv vallásos hangulatot jut tat kifejezésre; ha az ima 
nem bírja alapját Istennek az ő igéjében nyújtott ígéreteiben, ha 
nem válasza mintegy a hivő léleknek s a hivők közösségének 

!) Harnack i. m. 467. 1. 
2) „Vera conseeratio consistit non tantuin in quattuor illorum verborum 

(„hoc est corpus meum"), sed in eo, ut faciamus, quod Christus fecit i. e. 
ut panem (et calicem) accipiamus, benedicamus. distribuamus, et manducamus 
juxta Christi institutionem ac mandatum". Gerha rd : „Loci." l larnack i. m. 
467. 1. 
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Istennek hozzá intézett szavaira,*) vagyis ha célja első sorban nem 
az imádkozás, hanem — amint azzal, különösen az „ima" formá-
jába öltöztetett „beszédeknél" (ahol a „Mindenható Isten" stb. 
helyett bátran lehetne használnia „Keresztyén Testvéreim azúrban" 
megszólítást) — gyakran tálálkozunk — oktatás, reflexió, buzdítás, 
emberek vagy intézmények magasztalása vagy éppenséggel „hatás-
keltés" és „tetszésaratása" — úgy mind a kettő igazi alapját ós 
legfőbb célját, t. i. a hitben gyökerező épülést tévesztette szem 
elől és így a cultus körébe nem való. Viszont azonban, a szorosabb 
értelemben vett „éneken" és „imán" kívül, mindazoktól a cultus-
elemektől, amelyek az Igében, az írás egész szellemében gyöke-
reznek s a benne foglalt üdvtényeket és üdvigazságokat tükröz-
tetik vissza, (p. o. az apostoli hitvallás) vagy éppenséggel az í rás 
„ipsissima verba"-ival juttatják kifejezésre, a jogosultságot elvi-
tatni nem lehet. 

Ezeknek az általános elveknek és szempontoknak, nem pedig 
a katolicismustól való alaptalan félelemnek kellene — fölfogásunk 
szerint — érvényesülniük azoknak, a nálunk megszokott legegy-
szerűbb istentiszteleti rendnél sokkal gazdagabb, u. n. „liturgikus" 
elemeket magukban foglaló istentiszteleti rendeknek megítélésénél, 
amelyek p. o. egyes külföldi protestáns (ág. hitv. evang.) országos 
egyházakban, a ker. szabadság és történeti fejlődés alapján és a 
szent írásban gazdagon található liturgikus kincsek fölhasználása 
mellett létrejöttek. Ezeket a szempontokat nem volna szabad szem 
elől téveszteni azoknál a legújabb időkben hazai egyházunkban is 
megindult törekvéseknél, amelyek az istentisztelet liturgikus ele-
meinek gazdagítására irányulnak és a melyeknél a minden erő-
szakosságot és önkényt kizáró ker. szabadság mellett, az irásszerüség 
és evangéliomszerüség elvének a megjelölt értelemben döntő befo-
lyással kellene lenniök. Mert vájjon p. o. az apostoli hitvallás, 
amelyről Harnack többször idézett munkájában találóan azt mondja, 
hogy az úgy viszonylik minden más hitvalláshoz (p. o. a gyülekezeti 
énekben) mint a bibliai textus a prédikációhoz, vagy a Miatyánk 
más imádságokhoz — nem Istennek Igéje? Avagy csak a nálunk 
is megszokott „Adjutor ium" (124. zsoltár 8. vers : „A mi sege-
delmünk jöjjön az Úrtól" stb.), „Votum Davidicuin" (121. zsolt. 
8. ν.), „Beneaictio' (Num. 6, 24—26 — ároni áldás). „ Votum 
apostolicum" (II. Kor. 13, 13; I. Kor. 1, 3), vagy „Jcis Gloria" 
(Róm. 16, 27, Efez. 3, 2Í, Filipp. 4, 20) gyökereznek az írásban, 
nem pedig éppúgy a többi, gazdagabb liturgiákban föltalálható 
u. n. „formuláé sollemnes", vagy „verba sollemnia" is, amilyenek 
az „introitus"-ok, a „nagy Gloria" („hymnus angelicus" — Luk. 
2. 14 alapján), a „ Uallelujah" (Ján. Jel. 19, 1. 3. 6), a „Hozsánna" 
(„118. zs.'25. vers, Máté 21, 9), a „Nunc dimittis" (Luk. 2,29), 

*) Az ő Igéjében Isten szól mihozzánk; az imában mi szólunk őhozzá. 
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a „Benedictus" (Luk. 1, 68). „ Magnificatum" (Luk. 1, 46), „Agnus 
Dei" (Ján. 1, 29) stb., valamint a különféle „zsoltár-részletek 
„dictumok" és „lectio"-k amelyek az objektiv Isten Igéjének ér-
tékével és hatásával b í rnak? 

így tehát az egyházi beszéd, mivel és a mennyiben Isten 
Igéjének hirdetése, a ker. cultusnak igenis központját képezi, de 
emellett az istentisztelet minden egyéb u.n. objectiv alkotórészében 
lehet, sőt kell is Isten Igéjének érvényesülnie, úgy hogy az egész 
cultus lénvegileg Isten Igéjének hirdetése (sacramentum) és hivő 
elsajátítása (sacrificium). 

VI. A s z e n t Irás j e l e n t ő s é g e é s k e z e l é s e a l e lk ipász torkodás tanban . 

A lelkipásztorkodástan a lelkész egyik legfontosabb, legszebb, 
de egyúttal legnehezebb gyakorlati tevékenységének, az u. n. 
„lelkipásztorkodás"-nak, vagyis a lelkek gondozásának („eura 
animarum") elméletét, illetve az ezen tevékenységre vonatkozó 
általános elveket és részletes (de nem causuistikus) útbaigazításokat 
van hivatva nyújtani. 

A r. kath. egyház papjainak összes gyakorlati tevékenységét, 
azt, amit mi a „practica theologia" alá foglalunk, a „pastoralis 
theologia" névvel jelöli; csakhogy persze itt a papi hivatalról, 
mint „ordo*-ról alkotott egész fölfogásból kifolyólag a pap összes 
teendőinél, tehát a szorosabb értelemben vett „lelkipásztori" teen-
dőknél is nem annyira mint „curator", — a lelkek gondozója — 
hanem inkább mint „rector animarum", tehát mint aki a lelkek 
fölött uralkodik, jön tekintetbe. Nem ugyan ilyen értelemben, 
mégis a „Pastoraltheologie". vagy „Pastoraltheorie' névvel jelzik 
a gyakorlati theologia egyes kiváló protestáns képviselői is1) az 
evang. lelkész összes gyakorlati tevékenységének elméletét. Az 
elnevezés annyiban csakugyan megfelelőnek mondható, amennyiben 
az evang. lelkésznek összes teendői, helyesen fölfogva és gyako-
rolva, a lelkipásztorkodás jellegével bírnak, illetőleg, p. o. külö-
nösen az igehirdetés, a lelkipásztorkodás hűséges és állandó gya-
korlását föltételezik. De éppen ez a körülmény mutatja, hogy a 
gyakorlati theologiának a szűkebb értelemben vett lelkipásztor-
kodással, kiváló fontosságánál fogva, mint külön, önálló, disciplinával 
is kell foglalkoznia, amint hogy ez Schleiermaeher föllépése óta, 
különösen Palmer ez irányú működése nyomán meg is történt,2) 
még pedig oly formán, hogy egyesek (Zetzschwitz, Achelis), félre-
értések elkerülése végett a szűkebb értelemben vett lelkipásztor-

Gräfte: „Handbuch der Pastoraltheologie" 1803; Kaiser : „Entwurf 
eines Systems der Pastoraltheologie" 1-^16; Cl. Harms: „Pastoraltheologie" 
1830; újabban Cremer: „Pastoraltheologie". 

2) Palmer: Evang. „Pastoraltheologie" 1860; Schweizer: „Pastoral-
theorie" 1875 stb. Ujabban: Zetzschwitz, Harnack, Achelis, Knoke. 
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kodás elméletét megkülönböztetésül külön névvel (Poimenika) 

Fölfogásunk szerint azonban ilyen megkülönböztetésre nincs 
szükség, ha a lelkész összes gyakorlati teendőit1) nem a lelki-
pásztorkodás, hanem az igehirdetés szempontja alá helyezzük, 
miként ezt a gondolatot már eddigi fejtegetéseink folyamán is 
igyekeztünk érvényesíteni. Eszerint tehát nemcsak a szorosabb 
értelemben vett igehirdetés (egyházi beszéd), hanem a fölserdülő 
egyháztagok vallásos erkölcsi nevelése, sőt az egész cultus összes 
alkotó elemeiben lényegileg igehirdetés és a lelkipásztorkodás is 
csak az igehirdetésnek egy bizonyos módja és neme, amely az 
összes egyéb lelkészi teendőkkel állandó és életteljes kölcsönha-
tásban áll.2) 

Az egyház u. i. „congregatio vere credentium". Fennállásának 
föltétele, alapja és így külső ismertető jele („notae externae), végső 
célja (congregatio sanctorum) elérésének legfőbb eszköze az „evan-
gélium et sacramenta", amelynek ő maga letéteményese és — 
hivatalos közegei, organumai, megbízottjai által, kezelője és kiszol-
gáltatója. Hogy ez a „kezelés" és „kiszolgáltatás" valóban élet-
teljessé és így eredményessé váljék, azért annak nemcsak az 
egyháznak, mint összességnek, hanem az egyes gyülekezetnek és 
egyeseknek speciális és személyes viszonyaira és szükségleteire 
való tekintettel kell történnie. Ez a követelmény, illetve ennek 
teljesítése adja meg az egyházi beszédnek, a vallásoktatásnak és 
az egyes cultus-cselekvényeknek (esketés, temetés, koufirmáczió 
stb.) lelkipásztori jellegét és föladatát. Miután azonban az isten-
tiszteleti közösség ápolása — természetesen nem törvényszerű 
értelemben, hanem a gyakorlati szükségletből kifolyólag — bizo-
nyos időhöz és helyhez van kötve; miután különösen az egyházi 
beszéd és vallásoktatás nem lehet kielégítő mértékben tekintettel 
minden egyes hívő különös, személyes lelki szükségleteire; miután 
minden egj'es hívő az igehirdetés szokott és közönséges formái 
által nem érhető el minden esetben, részben azért, mivel az illetőkre 
nézve az istentiszteleti közösségben való részvétel valami okból 
lehetetlen, (betegek, öregek stb.), részben mivel ők magukat ebből 
kivonják (hitetlenek, sectáriusok), azért az igehirdetésnek még arra 
a különös módjára is van szükség, amelyet speciális lelkipásztor-
kodásnak nevezünk és amely nem egyéb, mint az Isten Igéjének 
a személyes érintkezésen alapuló alkalmazása az egyes hívők 

!) Tehát nemcsak az igehirdetést (egyházi beszédet) és katechetikai 
működést, mint p. o. Nitzsch, aki ezeket „Dienst am Wort"-nak mondja. 

2) így Schweizer a lelkipásztorkodás elméletére vonatkozólag: „Die 
Pastoraltheorie t r i t t . . . mit dem anderen Disciplinen der prakt . Theologie 
in heilsame Wechselwirkung, daher alle Zweige des geistlichen Kirchen-
dienstes mit Recht in Ein Amt zusammengefasst werden. „Pastoraltheorie." 
10. §. 20. 1 
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különös, személyes szükségleteire, (vigasztalás, intés, tanítás stb.) 
valamint az Isten Igéjének segítő, megmentő, megóvó, irgalmas 
cselekedetekben való gyakorlati megvalósítása. („Gyakorlati keresz-
ténység" — „Praktisches Christentum", — az u. n. „belmissió" 
különféle ágaiban). így, habár a lelkész a szűkebb értelemben 
vett lelkipásztori teendőket is, mint az egyház meybízottja és 
meghatalm·!zottja gyakorolja, természetes, hogy — nem csalf, de 
különösen ott, ahol az Isten Igéjének cselekedetekben való alkal-
mazásáról van szó — minden egyes hívőnek is tág tér és bő 
alkalom nyílik egyetemes papi jogainak és kötelességeinek gya-
korlására. 

Ha tehát a lelkipásztorkodás, röviden jelezve ennek lényegét 
és föladatát, az Isten igéjének mintegy személyes és személyhez 
szóló applicatiója. úgy természetes, hogy a szent írásnak ebben 
a tekintetben is kiváló szerepe és alapvető jelentősége van, még 
pedig közelebbről azért, mivel egyrészt a testté lett Igében, Krisz-
tusban, az igazi lelkipásztor örök mintaképét állítja elénk, más-
részt, mivel a lelkipásztorkodás gyakorlásának kimeríthetetlen 
gazdag forrását nyitja meg és ezzel egyúttal eszközét is nyújt ja . 

a) Krisztus, az írás örökkévaló központja, a ποιμην, a „fő-
pásztor", ennek a szónak egyetlen értelmében, úgy hogy ennek a 
névnek emberekre való alkalmazása nem evangéliomszeríí fölfogás 
és gyakorlat.*) O, akit az ótestámentom koronás költője a hitnek 
és reménységnek szemeivel az ő pásztorának vall (23-ik zsolt.), 
ő aki önmagát, „ama jó pásztor"-nak mondja (Ján. 10, 11.) és 
mint ilyen Pétert (és vele együtt a többi tanítványokat is) az ő 
bárányainak legeltetésére utasítja (Ján. 21, 15 és kk.), akit ugyanaz 
a tanítvány „ποιμην και έττίστισπος των ψυχών ity.öiv"-nek nevez, a 
lelkipásztornak örök példányképe, mert ismeri az ő juhait és az 
ő életét adja érettök. Egész élete, cselekvő és szenvedő engedel-
messége, megalázkodása, csodás és irgalmas cselekedetei, tanítása, 
szenvedése, halála lelkipásztorkodás a szó legmagasztosabb, 
legszentebb értelmében, keresése, megmentése, üdvözítése annak, 
ami elveszett és elkárhozott vala. 

így minden, az emberek, mint az ő tanítványai és szolgái 
által, az ő nevében és megbízásából gyakorolt és az iránta táplált 
szeretetből fakadó (Ján. 21, 15 és kk.) lelkipásztorkodásnak alapja 
és föltétele a Krisztus által szerzett váltság, a benne megjelent 
üdv. Ο „a juhoknak amaz ajtaja" (Ján. 10, 7 és 9.), „valaki 
őáltala bémenend (az Isten országába, Istennel való közösségbe) 
megtartatik, és bémegyen és kimegyen és jó fűre találkozik"; ő 
„az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, hanem 
általa". (Ján. 14, 6.) Azért a lelkipásztorkodásnak célja sem lehet 

*) A prot. külföldön p. o. tényleg a „főpásztor" (Oberhirte) elnevezés 
idegenszerű, sőt részben teljesen ismeretlen. 
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inás, mint Ő. Nem az egyházhoz való külső hozzátartozandósághoz, 
szokásainak tiszteletben tartásához és gyakorlásához, (r. kath. 
egyház) nem a lelkipásztor egyénisége iránt táplált ragaszkodás-
hoz, szeretethez, bizalomhoz, hanem Őhozzá vezérelni, szoktatni 
és nevelni a lelkeket, képezi a lelkipásztorkodás legszentebb föl-
adatát. Erre a célra u ta l ják az apostolok: Péter (I. lev. 2, 25.) 
és Pál (I. Kor. 9, 18—22.) az őket hallgatókat és így lesznek a 
lelkek fhű pásztorai, amire elhívattak. 

Es ez a hű lelkipásztor, a Krisztus ismeri az övéit és ismer-
tetik azoktól. Ismeri őket, az ő külső bajaikat, éppúgy mint belső 
szükségleteiket és így mindegyiknek azt adja, amire leginkább 
szüksége van és úgy, ahogyan szüksége van. Az emberekkel, akik 
őt keresik, vagy akiket ő fölkeres nem bánik egy bizonyos sablon 
szerint. Másként beszél a nyilvános bűnösökkel·, a samáriai asz-
szonynyal (Ján. 4, 4. kk.), a házasságtörő nővel (Ján. 8, 1 kk.), 
a kereszthalált szenvedő, megtérő latorral (Luk. 23. 40 kk.); más-
ként azokkal, akik „elhitték vala magokban, hogy ők igazak 
volnának!" Azokban fölébreszti, életre kelt i annak a tudatát, hogy 
az ő számukra is van még menekülés az Isten bűnbocsátó kegyel-
mében és „aki őhozzá jön, semmiképen nem veti ki." (Ján. 6, 
37.) Ezeknek, sokszor kíméletlen szigorral (Máté 23, 23. kk.) 
fölrázza lelkiismeretöket, vagy utalja őket a törvény felületes 
megítélésétől, annak legmélyebb értelmére. (Máté 5, 17 kk.) 
Másként beszél a farizeusokkal, másként a sadduceusokkal. Más-
ként azokkal, akik külső indító okokból közelednek hozzá (Ján. 
4, 48.), másként azokkal, akik elhatározták magokat, hogy őt 
követik. Az éhező sokaságot, a meggyógyított vakot (Ján. 9.), 
Zakheust (Luk. .19.), Nikodémust a láthatóról a láthatatlanra, a 
földiektől a mennyeiekre, a mulandótól az örökkévalóra utalja és 
akik őt követni akarják, azokat figyelmezteti azokra a nehéz-
ségekre, küzdelmekre, veszélyekre, amelyekre az ő szolgálatában 
el kell készülve lenniük. (Luk. 14, 28; Máté 8, 20 kk. ; Luk. 9, 
59 kk.; 14, 26; Máté 16, 24.) Másként beszél azokkal, akiknél 
erős hitet talál (Máté 15, 22 — kananeus asszony), másként 
azokkal, akik kételkednek vagy ingadoznak. (Máté 15, 4 kk., 
ker. János; Ján. 20, 28., Tamás stb.) Azoknak hitét próbára teszi, 
mélyíti és erősíti, ezekkel türelmes és bizalmukat fölkelteni igyek-
szik. (Ján. 14, 1; János 15, 15.) A szomorkodók iránt meleg, 
odaadó részvétet tanúsít (Ján. 11., Lázár föltámasztása) és a bán-
kódókat a viszontlátás és örök élet reményével vigasztalja. (Ján. 
14, 2. k.) Ο a léleknek amaz igaz orvosa (II. Mózs. 15, 26 — 
Máté 9, 12.), aki a bűnök bocsánatának és az isteni kegyelem-
nek balzsamával meggyógyít minden betegséget és megszabadítja 
a koporsóból a veszendő életet. (103. zs. 3. 4. vers — Máté 9, 
2. 6. Luk. 7, 47.)*) 

*) Blaikie: „Unser H e r r als Lehrer u. Seelsorger". 259 és kk. 1. 
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Az ő életüket adniok „ama jó pásztor" szolgálatában álló 

„pásztoroknak" ma, rendes körülmények közütt nem kell ugyan; 
az ő isteni természetében gyökerező, „a szíveket és veséket vizs-
gáló" mély emberismeretét sem közelíthetik meg: de amily készek-
nek kell lenniük Pál apostollal arra, (Acta 20, 24: . . . „az én 
életem is nékem nem drága". . .), épp úgy kell türekedniük, 
alapos önismeret, psychologiai tudás és tanulmány útján erre is. 
Azért a reábízott lelkeknek igaz és hűséges pásztora csak az 
lehet, aki nemcsak példányképül tartja szeme előtt „ama jó pász-
tort", hanem őt a maga pásztorának is vallja és ismeri. Ezen az 
alapon gyakorolják az apostolok a hivők gyülekezeteiben a lelki-
pásztorkodást; ezen az alapon nyúj t ja Pál apostol az ő „pásztori 
levelei" -ben azokat a lelkipásztori utasításokat, figyelmeztetéseket, 
intéseket, amelyek a lelkipásztor magatartására, eljárására nézve 
legnagyobbrészt ma is érvényesek és megszívlelésre méltók; ezen 
az alapon gyakorolják az első ker. gyülekezetek és annak egyes 
tagjai, részben szabadon, (Tabea, Lydia stb.) részben rendszeresített 
munkában (Diakonusok, Acta 6.) szenvedő, segélyre szoruló tag-
jaikkal és testvéreikkel szemben a szeretet és irgalom munkáját. 

b) A szent írás azonban nemcsak a lelkipásztorkodás örök 
mintaképét állítja elénk Krisztus személyében, hanem egyúttal a 
lelkipásztorkodás gyakorlásának legfontosabb eszközét is nyúj t ja 
és forrását nyitja meg. 

Ha a lelkipásztori működés füladatát közelebbről, az apostoli 
levelek erre vonatkozó utasításai alapján, (I. Tim. 4, 13; Tit. 2, 
15; I. Thess. 3, 2; 5, 14; Róm. 1, 11; Acta 15, 82 és 41 stb.) 
az έτισκοπειν (άγρυπνεΐν Οπερ των ψυχών —- Zsid. 13, 17.), δ'.ϊασν,ειν, 
στηριζειν, παρακαλειν és έλεγχέιν-ben látjuk,1) úgy mindezen fölada-
tok teljesítéséhez nem emberi szó, nem emberi bölcsesség, hanem 
Isten Igéje nyújt ja a szent írásban a célra vezető és hatást, 
sikert biztosító eszközt. A lelkipásztornak, naponként az írásban 
és írásból élve, csak bele kell nyúlnia az írásnak ebbe a kifogy-
hatatlan gazdagságába, hogy belőle merítsen ót és újat, kinek-
kinek számára azt, amire éppen szüksége van.2) 

A lelkipásztorkodás elmélete a jelzett föladatok teljesítésére 
nézve természetesen részletes, casuistikus utasításokat nem ad és 
nem is adhat. Még kevésbbé lehet jelen dolgozatnak föladata, 
ilyen részletekbe bocsátkozni. 

1) Knoke i. m. 181 és kk. 1. 
2) Ezen fő- és alap-eszköz mellett mint sef/e'deszközök egyéb vallásos-

erkölcsi, építő iratok is ( traktátumok, épülési irodalom termékei) j ó és 
hasznos szolgálatokat teljesíthetnek a lelkipásztorkodásnak, de csak annyi-
ban, amennyiben magok is az í rásnak szellemében gyökereznek, belőle me-
rítenek és nem tőle el, hanem ho.zá vezetnek, amiért is az ilyen i ra tok 
kiválasztásánál és terjesztésénél megfelelő körültekintésre és óvatosságra 
van szükség. 
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Csak az utolsó helyen említett έλεγχειν-re, mint a lelkipász-
tori munkásság egyik nagyfontosságú, de a gyakorlatban talán a 
legnagyobb nehézségeket okozó föladatára és az ezzel a föladattal 
fölmerülő u. n. „egyházi fegyelem" kérdésére tart juk szükségesnek 
néhány megjegyzést tenni. Szükségesnek tar t juk ezeket a meg-
jegyzéseket, mivel az egyházi fegyelem gyakorlásának alapját a 
szent Írásban találjuk, melynek jelentőségéről és kezeléséről a 
lelkipásztorkodásban és annak elméletében kell most szólanunk. 
Es hogy ezt ezen a helyen tesszük, annak oka abban a meg-
győződésünkben rejlik, hogy az egyházi fegyelem kérdése, külö-
nösen amennyiben az egyház tagjaira, nem pedig egyes alkal-
mazottjaira vonatkozik, első sorban a lelkipásztorko<lás és nem 
az egyházi kormányzat, vagy szervezet szempontjából Ítélendő 
meg. Nem mintha azt akarnánk mondani, hogy az egyház szer-
vezete bizonyos fegyelmi intézkedéseket nélkülözhetne, vagy 
ilyenek abban helyet nem foglalhatnának, hanem azért, mivel 
— véleményünk szerint — az egyház által gyakorolt fegyelem, 
az általa alkalmazott büntetés első sorban a „poena meniC'náhsu 

jellegével bir.*) a melyet épp ezért pusztán csak rideg törvény-
paragrafusokkal elintézni és kezelni nem lehet. De áll ez bizonyos 
tekintetben az egyház alkalmazottjaira, szolgáira, nevezetesen a 
„lelkipásztorokra"' is, a kiknek úgyis mint keresztyéneknek, úgyis 
mint az IJr és az ő egyháza szolgáinak, tehát mint lelkipászto-
roknak, viszont lelkipásztori gondozásra — lelkésztestvéreik, 
egyházi felsőbbségök (esperes, püspök) részéről szintén állandó 
szükségük van, a melynek kellő időben és módon való gyakorlása 
által talán akárhány „fegyelmi esetu-nek lehetne az egyházi 
tisztviselők körében elejét venni. 

Az egyház a maga földi alakjában, mint „ecclesia visibilis", 
a hívők mellett hitetleneket, a jók mellett gonoszokat, az igazak 
mellett hamisakat is foglal magában. De habár, a konkolyról 
szóló példázat (Máté 13, 24 és kk.) értelmében, az „aratás ura" 
tartotta fenn magának azt a jogot, hogy az „aratás idején'' a 
konkolyt és gabonát egymástól elválassza, ez nem jelenti azt, 
hogy a gonoszokat és istenteleneket ne kellene meginteni, figyel-
meztetni és türelemmel, szeretettel, minden áron arra bírni, hogy 
megtérjenek az ő utaikról és éljenek; mert a „konkolyJ-ból nem 
lehet ugyan sohasem „gabona" (miként a „tövisről szőlőt" és „a 
bojtorjánról fügét" nem lehet szedni Máté 7, 16), de az isten-
telenekből lehetnek istenfélők, a gonoszokból jók, a hamisakból 
igazak. 

így már az ótestamentom prófétájának, mint Izrael háza 
fülé rendelt őrállónak, kötelessége, hogy „megintse" a hitetlene-
ket, kik ha nem hallgatnak az ő szavára, meghalnak az ő isten-

*) A Ε . E. „Kirchenzucht" c. cikke. 10 köt. 484. 1.) 
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telenségökben és álnokságukban, de a próféta az ő lelkét meg-
mentette, és viszont ha elmulasztja őket meginteni, meghalnak, 
de az ő vérüket az Úr a vétkes mulasztást elkövető próféta 
kezéből kívánja meg. (Ezékiel 3, 16 kk.) 

Az Ür Jézus is, Máté evang. 18. fej.-ben tett és az egyházi 
fegyelem kérdésére nézve általában alapvetőnek elismert nyilat-
kozatában, az ő követőit arra kötelezi, hogy egymást intsék, 
„dorgálják", (,,έλεγςον αυτόν", se. τον αοίελφον σου) Közelebbről Jézus 
ennek a dorgálásnak három fokáról szól: „te közötted és ő kö-
zötte", „két vagy három bizonyság" — és a „gyülekezet" előtt. 
Az intés ezen harmadik és utolsó fokának sikertelensége esetén 
a megintett olyannak tekintendő, mint „valamely pogány, vagy 
fukar" (τελώνης — publikánus), akivel a közlekedés és érintkezés 
megszakad. 

Kétségtelenül az Úrnak ezen, nemkülönben Pál apostolnak 
több hasonló (II. Thess. 3, 6. 14; Í.-Kor. 5, 11 és 13.) nyilatkoza-
tára alapította az őskeresztyén egyház azt a korán meghonosodott 
gyakorlatát, a mely szerint azokat, a kik magatartásukkal bot-
rányt okoztak, közösségéből, nevezetesen az urvacsorai közösségből, 
kizárta (Excommunicatio.). Ez az eljárás vezetett utóbb az u. n. 
„excommunicatio major"-ra, amelynek az egyházi közösségből 
kizártra nézve, egyéb, polgári természetű életviszonyai tekintetében 
is súlyos következményei voltak.1) 

A reformáció ezt az „excommunicatio major"-t a leghatá-
rozottabban elveti, de épp oly határozottsággal fenntartja az 
„excommunicatio minor"-t, mint „vera et christiana excommuni-
catio"-!; „quae manifestos et obstinatos peccatores non admittit 
nd sacramentum et communionem ecclesiae, donec emendentur et 
scelera vitent." 2) 

Általában véve azonban a Luther-féle irányú reformáció a 
gyakorlatban az „egyházi fegyelem"-re kevesebb súlyt fektetett, 
mint p. o. a református egyház, amely az egyházi fegyelmet — 
inkább törvényszerű fölfogásából kifolyólag is — nagyobb komoly-
sággal, sőt szigorral (1. „ekklézsia-követés") kezelte és mig az ág. 
h. evang. egyházban a fegyelem gyakorlása csakhamar a „consis-
toriuma hatáskörébe kerül, a ref. egyház inkább a gyülekezet 
közreműködésére és befolyására helyezi a súlyt; mig ott az egy-
házi fegyelem leginkább „urvacsorai fegyelem", (Abendmahlszucht) 
itt szélesebb körre terjed. 

Hazai ág. h. evang. egyházunk régebbi közismert kánonai 

!) W . Caspari i. m. 232. 1. 
2) Art . Smalc. Pars III. Art. IX. Hasonló értelemben nyilatkozik, 

persze inkább a „iurisdictio episcoporum"-ot szem előtt tartva az Aug. 
Conf 28-ik cikke és az Apol. Conf. XXVIII . (XIV.) cikke. („Habet epis-
copus potestatem iurisdictionis, hoc est auctoritatem excommunicandi, 
obnoxios publicis criminibus" etc.) 
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az egyházi fegyelem kérdéseivel vagy egyáltalán nem. vagy 
keveset foglalkoznak. De ez nem jelenti azt, hogy az egyes 
gyülekezetekben az egyházi fegyelmet általában nem gyakorolták 
volna. így a „ sopronvármegyebeli Ecclesiác Senioraitól írattatott", 
1650-ben Somorjában, egy szertartásos könyv — felfogásom 
szerint — Il-ik kötetének függelékében, Il-ik kiadásban „nyo-
mat tátott" és közrebocsátott „Canones"1), az egyház szolgáira, az 
egyébként nagy hatáskörrel fölruházott superintendensekre, es-
peresekre és „tanétókra" vonatkozó nagyszámú büntető határozatok 
mellett, a XLI. cánonban, a már előzőleg is (XII. can.) említett 
Máté 18-ra való hivatkozással, szól az excommunicatióról: „Az 
keresztyéni gyülekezetből való kitiltást, miképpen eleitől fogva 
megtartót az Isten népe között, most is meg akarjoc tartani. 
Annak okáért az Isten Igéjének tanítása szerint kitiltunc minden 
nyilvánvaló cégéres és. . . bűnben heverő embereket, az kic soha 
élteket nem igeközik és akarjác jobbétanyi, mint az részegeseket, 
fösvényeket, telhetetleneket, hamis esküvőket, szitkozódókat, lo-
pókat, paráznákat és az kic usorával kereskednec, és az Eccle-
siáb&n botránykozást szereznek stb." A XLVII. canon azokat, a 
kik nem élnek az urvacsorával. kitiltja az „Ecclesiából", azzal a 
hozzáadással, hogy „az, kinec nehéz, tégyen róla", mig a 
XLIX. canon a „haragtartókat és gyülölködőket" eltiltja az úr-
vacsora élvezésétől. 

Az 1791. pesti zsinat 6-ik canonának 4. pontjából is kitűnik, 
hogy az egyházi fegyelmet egyik-másik helyen még gyakorolják, 
azonban mint olyan szokást, amelyet általánosan kötelezővé tenni 
nem lehet: „Quidquid pertinet ad disciplinam ecclesiasticam, in 
quantum illa limites localis conventus non excedit". (sc. officium 
conventus localis.) Az úrvacsora kiszolgáltatását illetőleg a 19-ik 
canon kimondja, hogy a lelkész attól senkit „proprio ausu ne 
removeat", de hozzáteszi . sed, sí quos indignos esse censet, eos 
senioratiu (tehát nem a gyülekezet, hanem mint fentebb említet-
tük a „consistorium" elé) deferat, et fereudae ibidem sententiae 
semet conformet". Az öngyilkosok „honesta quidem, sed in silentio 
(tehát mégis még bizonyos megszorítással) sepeliendi sunt". (25. 
kanon.) 2) 

Jelenleg érvényben levő „Egyházi alkotmány"-unk, az 
egyház tisztviselőire vonatkozó „egyházi vétségek" felsorolásán 

„Canonef, azaz Egyházi szolgák keletnek, tisztének, magatartásá-
nak Regulái irattattanac, az Sopron vármegyebeli Ecclesiák Senioraitól, 
Isten tisztességére és az Anyaszentegyháznac abban való tanétoknak épü-
letekre. I. Tini. 3. Nyomatott Samariaban 1650." A soproni lyceum könyv-
tárában lévő példányon ez a kézirati megjegyzés olvasható: „Édest in I-ma 
editione." 

2) Joannes Szeberinyi: „Corpus Synodorum". Pest, 1848. 107, 129 
és 130. 1. 
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(Ε. A 324. 325. §.) s az ezzel kapcsolatban megállapított büntető 
határozatokon (326. §.) és törvénykezési eljáráson kívül, a szo-
rosabb értelemben vett és az egyháztagokra vonatkozó „fegyelem" 
kérdéseire egyáltalán nem terjeszkedik ki. Az E.A. 36. §-a meg-
állapítja az egyháztagok kötelességeit, („az egyházközségi tagoktól 
megkívántatik, hogy". . .) de arra nézve, hogy mi történjék azok-
kal, akik ezen kívánalmaknak meg nem felelnek, nem intézkedik. 

De — miként aprót, külföldön — ügy hazánkban is, az u. n. egy-
házpolitikai törvények, nevezetesen a vegyes házasságból származó 
gyermekek vallására vonatkozó s az 1868. LXX. tczikket meg-
változtató 1894. évi XXXII. törvényczikk, legújabban egyház-
fegyelmi természetű intézkedéseket tettek szükségessé1) és fognak 
talán még szükségessé tenni. 

Azonban ezektől a külső körülmények által előidézett, vagy 
talán csak elősegített viszonyoktól eltekintve, az egyház legbelsőbb 
és legszentebb életnyilvánulásaiban, nevezetesen a jelenlegi ur-
vacsorai praxis tekintetében, hovatovább komolyabb és szigorúbb 
eljárás fog kívánatossá és szükségessé válni. 

Mi ugyan az eljárás sikerét és eredményét ebben és egyéb 
egyházfegyelmi kérdésben, nem várjuk és reméljük újabb sza-
bályrendeleti intézkedésektől és paragrafusoktól, hanem sokkal 
inkább attól a lelkipásztori hűségtől, bölcsességtől és tapintattól, 
amely a Máté 18. f.-ben adott útmutatás (készakarva nem az 
„utasítás" szót használjuk!) értelmében, a nyilvános és botrányos 
bűnükben élőket — ha kell a gyülekezet befolyásának és közre-
működésének igénybe vétele mellett — az úrvacsora szentségének 
élvezésétől visszatartja, illetve (Ezékiel 3. fej. értelmében) meg-
felelő komoly, lelkipásztori intelemben részesíti.2) 

így tehát a helyes egyházi fegyelem lehetőségét, alapját, 
föltételét két tényezőnek harmonikus együttműködésében látjuk, 
és ezek: egyrészről a ker. szeretet által parancsolt és vezérelt 
„ελεγχειν" gyakorlásában is megnyilatkozó hűséges lelkipásztor-
kodás, másrészről az egészséges egyházi és gyülekezeti élet, mert 
— ami különösen az utóbbit illeti — föltétlenül igaz és a törté-
neti tapasztalat is igazolja, hogy semmiféle egyházi fegyelem 
állandóan fönnmaradni nem képes, hacsak nem gyökerezik a ker. 
gyülekezet tudatában.3) 

!) L. az 1909. évi egyet, gyűlés (42. jzó'kvi p.) által kiadott „Uta-
sítást az egyházi tisztviselők részére a vegyes házasságok dolgában". (13. 
és 17. §.) 

2) Spener, aki szigorúbb egyházi, ill. árvacsorai fegyelem szükségét 
érzi, ágy vélt a bajon segíteni, hogy különbséget tesz „absolutio" és „eom-
ínunio" között, azt meglőhet, ezt nem lehet megtagadni. Csqkhogy ezzel 
igazán segítve nines, mert absolutio nélkül nincs communio. Ο egyébként 
az egyházi fegyelemtől nem sokat vár. Caspari i. m. 242. 1. 

3) R. E. idézett cikkében. 
5 
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VII. A szent Irás j e l e n t ő s é g e és k e z e l é s e az egyházjogtanban. (Kybernet ika-
egyházkormányzat . ) 

Miként Jézus sem maga, sem apostolai által, az általa alapí-
tott, ill. általuk terjesztett egyháznak nem adtak bizonyos meg-
határozott cultusformákat, vagy a eultusra vonatkozó utasításokat, 
hanem ezek a hit alapján és az í rás szellemében, mint a gyüle-
kezet szabad alkotása jönnek létre, éppúgy nem adott ilyen uta-
sításokat. vagy törvényeket az egyház külső szervezetére, vagy 
kormányzására vonatkozólag sem. A szent írás tehát az egyház 
kormányzata és szervezete tekintetében sein képez „nova lex-'-et, 
törvénykönyvet, hanem a maga egész szellemében és egységes, 
örök központi tartalma szerint jön, mint szabályozó elv, tekintetbe. 

Krisztus a maga egyházát, mint Isten országának földi alak-
ját, a hitre alapította, (Máté 16, 19.) amelynek végső ezélja és 
egyúttal eredménye az üdvösség. Az egyház tehát a hiten alapuló 
és felépülő üdvközösség. Hogy az egyház a maga egészében és 
egyes tagjaiban ezen az alapon megállhasson és épülhessen, azért 
Jézus rendelkezésére bocsátotta az ő kegyelmi eszközeit, az Igét 
és a sakramentomokat, és mindkettőben és mindkettővel együtt a 
„kulcsok hatalmát". (Máté 16, 19.) Ezeknek a kegyelmi eszkö-
zöknek örököse, letéteményese és kezelője tehát a ker. gyülekezet, 
ill. egyház, amely miután ezt a jogát, ill. kötelességét a maga 
egészében nem gyakorolhatja, ezt egyesekre, az egyházi hivatal 
viselőire, mint megbízottjaira, fölhatalmazottjaira ruházza át. 

Az egyház külső fennállásának, kormányzásának, szerveze-
tének kérdésében tehát legfőkép ennek a két fontos tényezőnek, 
t. i. a gyülekezetnek, ill. egyháznak és az egyházi hivatalnak helyes 
megítélése, fogalma, szentírási jelentősége és így egymásra gya-
korolt kölcsönhatása jön tekintetbe. 

a) Az „εκκλησία" szót maga Jézus kétféle értelemben hasz-
nálja. Máté 18, 15—17. szerint „εκκλησία" alatt érti az egy bizo-
nyos helyen együtt élők és Krisztusban hívők közösségét, tehát 
azt, amit a mi nyelvhasználatunk szerint „gyülekezet"-nek (,.Ge-
meinde") is szoktunk nevezni. Máté 16, 16 — 18-ban az „εκκλησία" 
szó a Krisztusban hivők összességét, vagyis az „anyaszentegyházatu  

(Kirche) jelenti.1) 
Az apostoli levelek keletkezése idejében az εκκλησία elne-

vezés, a συναγωγη-tól való megkülönböztetéskép, a Krisztusban 
hívők közösségének megjelölésére már általában használatos.2) 

Az apostoli (különösen a Pál-féle) levelek a ker. hívők 
összességére, tehát az anyaszentegyházra, valamint az egyes gyüle-
kezetekre, sőt az egyes ker. hívőkre is :i) ugyanazokat a jelzőket 

J) A c h e l i s : G r u n d r i s s d. p r a k t . T h e o l . 10. 1. 
2 ) I v n o k e i . m . 15 . 1. 
3 ) I K o r . 3, 1 6 k ; II K o r . 11, 2 ; I K o r . 12, 27 . 
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alkalmazzák, nevezetesen a „szentek" gyülekezetének (Róm. 8, 
27; 12, 13; I Kor. 6, 2; Efez. 1, 15.18.), Isten templomának, 
(Efez. 2. 21; I. Tim. 3, 15) „Krisztus menyasszonyának" (Jel. 
könyve 21, 2.9; 12, 17.), „Krisztus testének" (I Kor. 10, 16; 12, 
12.13) mondják őket. A liívők összessége, az anyaszentegyház, az 
az ideális nagyság, amely az egyes gyülekezetben (és egyes ker. 
hívőben) reális megvalósulást nyer, úgy, hogy tehát az egyes 
gyülekezet az anyaszentegyháznak, mint a hívők összességének, 
nem önállótlan részét képezi, hanem ezen belül és ezzel össze-
függően önálló egészet alkot.1) Ez az evangéliomi elv és fölfogás 
megfelelő kifejezést nyer, a magyar nyelvhasználatban sokszor 
található azon elnevezésben, amely az „egyház" szót éppúgy az 
„anyaszentegyház", mint a „gyülekezet" megjelölésére alkalmazza. 

Az evangéliomban gyökerező ezen alapelvtől való fokozatos 
eltérés okozza, hogy az egyház a maga összességében az egyes 
gyülekezet rovására érvényesül és ez már nem alkot önálló 
egészet, hanem — mint önállótlan rész — beleolvad, kezdetben 
a tartományi püspökök, utóbb a pápa — mint „vicarius Dei", 
vagy „Christi" főhatósága alatt — az egészbe és egységbe; mig 
végre az egész egyházi kormányzat, hatalom, a „potestas iuris-
dictionis, magisterii stb. a pápaságban központosul, a pápa sze-
mélyében mintegy kicsúcsosodik. így lesz a r. kath. egyház a 
pápa főhatósága és a papság mint „ecclesia militans" vezérlete 
alatt álló, a római császárság mintája szerint alakult „pot estes 
tyrannica", a mely alattvalóitól . törvényei" iránti föltétlen „en-
gedelmességet" kiván ós ezen engedelmesség fejében részükre, 
mint ellenszolgáltatást, az üdvöt biztosítja. Mert habár az egyház 
hármas ismertető jele: 1. Eiusdem Christianae fidei professio; 2. 
eorundem sacramentorum communio; 3. régimen legitimorum 
pastorum ac praecipue unius Christi in terris vicarii, Romani 
pontificis",2) nem a két első, tehát nem az „interna virtus", hanem 
a harmadik, az egyházhoz („externa quam nulla salus") való külső 
hozzátartozandóság és az általa gyakorolt uralom előtt való meg-
hajlás, az „externa professio fidei et sacramentorum communio" a 
fő és lényeges. Sőt az utóbbi a „régimén pastorum et Romani 
Pontificis", tehát az egyház külső szervezete, kormányzása annyira 
fontos, annyira iényegehez tartozik, hogy az egyház másféle szer-
vezetben, formában, organismusban egyáltalán nem is létezhetik 
és éppen ebben a szervezetében már ezen a földön tökéletes meg-
valósulása Isten országának. 

Az írás szellemétől való ezen eltéréssel szemben a refor-
máció általában ebben a tekintetben is a szent írásban nyújtott 
alaphoz igyekezik visszatérni. Az egyház az ágostai hitvallás 

!) Achelis i. m. 10. 1. 
Achelis i. m. 12. 1. 

5* 
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többször idézett (VII.) cikke szerint: „congregatio sanctorum, in 
qua evangelium recte docetur et sacramenta recte administrantur", 
tehát belső, hitbeli közösség, melynek alapja és egyúttal ismertető 
jele (notae externae) a „verbum et sacramenta." Az egyház tehát 
ott van, a hol ezek a külső ismertető jelek — a melyek már az 
őskeresztyén egyházban megtalálhatók (Acta 3, 42.) — t. i. „pura 
evangelii doctrina et administratio sacramentorum consentanea 
evangelio Christi" meg vannak. 

Az egyház azonban nemcsak szellemi közösség, hanem — 
habár nem ..principaliter", „sicut aliae politiae" — mégis egy-
úttal „societas externarum rerum".1) Mint ilyennek bizonyos szer-
vezetre van szüksége, de ez a szervezet, legkevésbé egy bizonyos 
szervezet, már nem tartozik az egyháznak lényegéhez, tehát nem 
is a „notae externae"-hez, a melyről azt megismerni lehetne, 
hanem inkább csak „de jure humano"2) áll fenn és legfőképp 
abban áll célja és rendeltetése, hogy az igehirdetésnek és sakra-
mentomok kiszolgáltatásának rendjét és sikerét biztosítsa. 

Mig a svájci reformáció általában véve inkább az egyes 
gyülekezetre és annak önállóságára fektette a súlyt s igy végső 
következményében többé-kevésbé az u. n. independentismusra is 
vezetett; a Luther-féle reformáció, a gyülekezeti elv hangsúlyo-
zása mellett, általában véve az egyes gyülekezeteknek magasafeb 
egységbe foglalására és igy végső sorban az egyház oecumenicus 
jellegének biztosítására és megóvására törekedett,3) és ezen törek-
vésében a viszonyok által nyújtott keretekhez igyekezett alkal-
mazkodni. 

A gyülekezeti elv érvényesítésére és a gyülekezeteknek ma-
gasabb egységbe foglalására törekedett a mi hazai ág. h. ev. 
egyházunk jelenleg érvényben lévő „Alkotmánya" is, a midőn 
egyrészt sarkalatos elvül kimondja, hogy „az ág. hitv. evang. 
egyházban minden hatalom az egyházközségből ered." (E. A. 11. 
§.), másrészt a gyülekezeteknek a különböző egyházkormányzati 
fokozatokban, valamint az egyház törvényhozó testületében maga-
sabb egységbe foglalásáról is gondoskodott oly kép, hogy „az egy-
háznak mind törvényhozása, mind kormányzása mindig az összes 
jogosult egyháztagok közrehatásának kifolyása." (U. o.) 

És éppen ez az utóbbi elv, a mely szerint minden jogosult 
egyháztag — akár közvetlen, akár közvetve — az egyház kor-
mányzatára és törvényhozására befolyást gyakorolhat, szorosan 
összefügg: — 

1) Apol. Conf. Art . VIΓ. et VIII. 5. ρ. (152. 1.) 
2) Conf. Aug. X X V I I I . c. 19. és 29. p. (64. 1.) I t t persze elsősorban 

a püspökök hatalmáról van szó, amelyet a reformátorok „de ju re humano" 
esetleg érintetlenül hagyhatónak véltek. 

3) Conf. Aug. VII . c.: „Item docent, quod una sancta ecclesia 
perpetuo mansura sít." 
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b) az egyházi hivatalnak a szent írásban gyökerező evan-

géliomszerű fölfogásával és megítélésével. Krisztus —- miként 
láttuk — az egyháznak nem adott bizonyos formákat és utasítá-
sokat az egyház szervezetére, vezetésére, kormányzására vonat-
kozólag, hanem ez éppúgy, mint a cultus, természetszerűen és 
szabadon alakul ki, a szükséghez képest, a gyülekezet hittudatá-
ból. Ezzel kapcsolatban és éppigy áll a dolog az egyházi hivatal 
tekintetében. 

Krisztus a megváltás tidvténye által az örök főpap és 
közbenjáró, kinek áldozati halála által az ótestamentomi főpapi 
tiszt a teljes tökéletességet éri el. Az újtestamentomi gyülekezet-
nek tehát őrajta kivtil már más, emberi közbenjárásra, az Isten 
és emberek közötti helyes viszony, t. i. a közösség, helyreállítá-
sára nincsen szüksége, vagyis a papi hivatal szükségessége és 
jogosultsága megszűnt. Ám a ker. gyülekezetben, az ő örök fő-
papja által megszerzett és reá bizott javakban olyan erők működnek, 
a melyeket szükségkép valakinek mintegy kezelnie kell, mert a 
gyülekezet ezt a maga egészében nem teheti. Ezek első sorban 
az apostolok, mint az Úr által közvetlen és rendkívüli módon 
elhívottak, valamint a tágabb értelemben vett apostolok, a kik 
már fölhatalmazásukat, megbízatásukat emberektől nyerik.1) 

így csakhamar kialakul az ótestamentomi zsinagóga analó-
giája szerint, (Deut, 31, 28; Jozs. 7, 6; 8, 10; Birák 21, 16; I. 
Sám. 4, 3.) eleinte a zsidó, utóbb a pogány ker. gyülekezetekben 
(Acta 14, 21-23; 20, 17.) a presbyteri hivatal,2) a melynek föl-
adata az επισκοπειν3) (Acta 20, 17.) és διδαςχ,ειν, (Titus 1, 9 Ί 0 ; I. 
Tim. 3, 2; 5, 17.) a gyülekezettől nyert fölhatalmazás és meg-
bízatás alapján. (Act. 14, 23.) és az 1. Péter 2, 19-ben kifejezett 
elv (egyetemes papság) értelmében. 

Az újtestamentomi iratok tehát a papi hivatalt, mint közben-
járói, áldozári tisztet általában nem ismerik. 

Az oltári szolgálattal és a cultussal mint mindinkább áldo-
zati jellegű actussal kapcsolatban érvényesülő evangéliomellones 
fölfogással szemben, a mely szerint az egyházi hivatal viselője 
újból az ótestamentomi cultus értelmében „'.ερευς^-βζέ, „sacerdo-
tos"-szá válik és mint egy külön rend, „ordo", „clerus" képvise-
lője a laikusoktól megkülönböztetendő: a mindkét irányú reformáció 
lényegében az I. Péter 2, 19-ben kifejezett „egyetemes papság" 
álláspontjára helyezkedik. 

A hit által való megigazulás közösen vallott evangéliomi 

!) P. o. Barnabás. (Act. 14, 4.14; 13, 2.3.) L. Caspari i. m. 245. 1.) 
2) Más elnevezések ηγούμενοι (Zsid. 13, 7; 17, 24), προϊστάμενοι (I. 

Thess. 5, 12.) 
3) Ezért επίσκοποι és πρεσβύτεροι egynek vehető. Hyeronimus: „Apud 

veteres eosdem fuisse presbyteros, quos et episcopos." Caspari i. m. 247. 1· 
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elve szerint ugyanis minden egyes ker. liívő a maga személyes 
hite alapján, amelylyel a Krisztusban nyert és nyújtott váltságot 
és isteni kegyelmet megragadja és elsajátítja, emberi közbenjárás 
nélkül járulhat Isten elé.1) — Az egyetemes papságnak az írás-
ban és ennek alapján a hit által való megigazulás evangéliomi 
elvében gyökerező ezen elve a prot. egyházakban általában meg-
szüntette ugyan a „klerikusok" és „laikusok" közötti fogalmi, 
dogmatikai ellentétet, de nem szüntette meg az egyházban az Ige 
hirdetésére és a sakramentomok kezelésére rendelt külön hivatal-
nak szükségességét. így Luther éppen az egyetemes papság elvé-
ből vonja le a következtetést az egyházi (lelkészi) hivatal szerve-
zésének szükséges voltára vonatkozólag, amely nélkül az egyház-
ban minden rendnek föl kellene bomlania. Ha mindnyájan papok 
vagyunk" — mondja „An den christl. Adel deutscher Nation" -
ban — „ ügy senkinek sem szabad merészkedni a mi beleegye-
zésünk és választásunk nélkül azt tenni, amihez mindnyájunknak 
egyenlő joga van. Mert ami közös, azt a közösség akaratja és 
parancsa nélkül senkisem ragadja magához . Az egyet papság 
elvének félreértése és ennek alapján az egyházban kívánatos rend 
fölbomlása ellen való hasonló értelmű védekezést juttat kifejezésre 
az Aug. Conf. XIV. cikke, amely szerint: „De ordine ecclesiastico 
docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacra-
menta administrare, nisi rite vocatus". 

Az egyet, papság elve tehát első sorban mint vallási elv, 
nem pedig mint egyházkormányzati elv jön tekintetbe, bár tagad-
hatatlan, hogy ez az elv — a többek közötta) — az egyház 
kormányzatában is érvényesülhet, ill. érvényesülést követelhet. 

Mert miként a r. katb. egyházban a klerikusok és laikusok 
megkülönböztetése az egyházkormányzatra is befolyással van, 
amennyiben a „iura iurisdíctionis" (tehát egyházkormányzat) 
gyakorlására csakis azok vannak jogosítva, akik a „iura ordinis" 
(végső sorban — a pápánál — a „primátus iurisdíctionis") birto-
kában vannak és így a római egyház „alkotmánya" a laikusokat 
az egyházkormányzatból elvileg kizárja: éppúgy a klerikusok és 
laikusok közötti elvi ellentét megszüntetése már eo ipso biztosítja 
a prot. egyházakban minden egyháztag befolyását az egyház 
kormányzásában. 

Ezt az elvet juttatja kifejezésre egész általánosságban „Egy-
házi Alkotmányiunknak már 1. §-a, amely szerint az „egyházat 

Helytelen meghatározása az egyet, papság elvének, amely szerint 
azt jelentené, „hogy mindenki, aki a Krisztusban igazán hisz s a szent 
Trásnak megfelelően él (?), önmaga eszközölheti ki megigazulását (?). Mikler: 
Egyházjogtan" 305. 1. Lényegileg ugyanezt a téves meghatározást adja 
Kovács Albert: „Egyházjogtan" 143. 1. 

2) Az egyet, papi jog — mint láttuk — első sorban a cultusban, 
azután az irgalmas szeretet gyakorlásában érvényesülhet. 
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híveinek összessége alkotja" (tehát nem a papság, mint egyház 
κατεξοχήν). Ez az elv érvényesül továbbá, az E. A. föntidézett 11. 
§-án kívül, a 12. §-ban, amely szerint az „egyház törvényhozásá-
nak és kormányzásának minden fokán a lelkészi és világi (?) 
elemek egyenjogú befolyása sértetlenül fenntartatik", valamint 
különösen a 13. §., melynél fogva „az egyház kormányzatába a 
jelen törvény értelmében minden önálló egyháztagnak joga van 
befolyni". Erre az elvre utalnak lényegileg az E. A. 35. és 36. 
§§-ai is, amidó'n az egyházközségi tagok jogait és kötelességeit 
közelebbről megállapítják. 

így tehát azt mondhatjuk, hogy Egyházi Alkotmányunk 
általában véve igyekszik a szent írásnak szellemét és elveit az 
egyházi hatalom alanya (gyülekezeti és egyházi elv), valamint az 
egyházi hivatal helyes értékelése, megítélése (egyet, papság) tekin-
tetében érvényesíteni és ebben a tekintetben bizonvára sokkal 
inkább megfelel ez evangéliomszerűség követelményének, mint a 
legtöbb külföldi — episcopalis-territoriális — consistoriális alapon 
felépült — prot. egyház szervezete. 

Csakhogy nem szabad e mellett megfeledkezni arról sem, 
amit egyébként már hangsúlyoztunk, hogy habár az egyház külső 
fennállásában, mint jogilag is szervezett földi intézmény, egy 
bizonyos szervezetet nem nélkülözhet, ez a szervezet, legkevésbé 
pedig egy bizonyos szervezet lényegéhez nem tartozik. 

Ezért a bár legtökéletesebb egyházi alkotmányt, mint az 
önálló egészek (gyülekezetek) egybefoglalására szükséges külső 
keretet és ennek értékét, sohasem szabad kelleténél túlbecsülni. 
Mert bizonyos, hogy miként a legszebb keret magában véve nem 
biztosítja a képet és a képnek értékét, épp úgy a legtökéletesebb 
egyházi alkotmány sem biztosíthatja azt, ami az egyházban és az 
egyházra nézve a fő, t. i. a belső hitéletet.*) Az egyházi alkot-
mány értékének túlbecsülése, a külső szervezkedésnek túltengése 
azzal a veszélylyel is jár, hogy az egyházi hatalom — elvben 
ugyan a gyülekezetből (egyházközségből), tehát alulról fölfelé, a 
gyakorlatban azonban sokkal inkább felülről lefelé veszi útját és 
irányát. 

A legnagyobb pontossággal megalkotott, száz meg száz 
kisebb nagyobb részből álló gép is magában véve élettelen, holt 
tömeg, ha hiányzik az az erő, amely mozgásba hozza. 

Az egyház nem külső jogszabályokon, hanem belső hitéleten 
ós hitbeli közösségen fölépülő intézmény; éltető, mozgató ereje 
nem a törvény, hanem az evangéliom; célja, föladata nem az ural-

*) Sajátszerű és föl tűnő jelenség, hogy — különösen nálunk — igen 
sokan a vallásos élettel legszorosabb kapcsolatban álló cultnsformáktól 
sokkal nagyobb mértékben féltik az „evangéliomszerűséget", mint a vallásos 
élettől sokkal távolabb álló szervezeti formáktól és azok túltengésétől. 
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kodás, hanem a szolgálat és azért — habár e világban és e 
világtól környezve él és folytatja, sokszor mint szegényes szol-
gáló leány, sokszor súlyos küzdelmek között, létét, nem szabad 
megfeledkeznie sohasem arról, amit örök Alapja és Feje mondott: 
„Az én országom nem e világból, való". (Ján. 18, 36.) 

(Vége). 
Stráner Vilmos. 


