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Gyülekezeti fegyelem 
I. 

Mt 18, 15-20   
1Kor.5,13 

  
Vida fordítás 

 
Mt 18,15 
Ha pedig vétkezik ellened (megbántott) testvéred, menj és győzd meg őt négyszemközt 
(tárd fel előtte). Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.   
  
Mt 18,16 
Ha azonban nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két társat, hogy két - vagy 
három tanú vallomásán szilárdan álljon minden beszéd.   
  
Mt 18,17 
Ha pedig azokra sem hallgat, mondd meg az eklézsiának (kihívott gyülekezet), ha pedig 
az eklézsiára sem hallgat, legyen számodra olyan, mint a (pogány) nemzetekből való 
vagy a vámszedő.   
  
Mt 18,18 
Ámen, mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz az égben (is), és amit 
feloldotok a földön, oldva lesz az égben (is).   
  
Mt 18,19 
Ismét mondom nektek, hogy ha ketten közületek összhangban lesznek a földön 
akármilyen dologban, és amit így kérnek, meglesz nekik az én égi Atyámnál,   
  
Mt 18,20 
mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  

 
Ravasz fordítás 

 
Mt 18,15 
Ha pedig a te atyádfia vétkezik (ellened), menj el és fedd meg őt négyszemközt; ha 
hallgat reád, megnyerted a te atyádfiát;   
 
Mt 18,16 
ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy minden szót 
két vagy három tanú vallomása bizonyítson.   
 
Mt 18,17 
Ha azokra sem hallgat, jelentsd a gyülekezetnek. Ha pedig még a gyülekezetre sem 
hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány, vagy a vámszedő.   
 
Mt 18,18 
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit 
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feloldoztok a földön, oldozva lesz a mennyben is.   
 
Mt 18,19 
Ismét mondom nektek: Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden 
dolog felől, amit csak kérni akartok, megadja nektek az én mennyei Atyám.   
 
Mt 18,20 
Mert ahol ketten, vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok közöttük én 
is.   

 
 

1 Kor. 5,13 
A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül. 
 

II. 
KIO 

Máté 18,17 magyrázata 
A KIO 341. és 438. oldalának idézete 

 
341. oldal: 
       A Messiásnak tehát valójában egyetlen kategóriája van.  Számára az 
emberiség egyetlen csoportot alkot, mert népének minden embert szeretnie 
kell. Szóhasználatában azonban ez az egyetlen mégis mintha kétfelé 
oszlanék. Nem az Isten népének magatartása alapján, hanem azokén, akiket 
az Isten népe egyetemlegesen szeret. Övéit, akik válaszoltak messiási 
szeretetére, nem mondja felebarátainak. Testvéreinek, barátainak nevezi 
őket. 
       A felebarát tehát az emberiség minden tagját felölelő országbeli fogalom, 
míg a testvér, ill. barát szavak csak az Isten népét jelentik.  Az Isten 
népe minden felebarátját testvérének akarja. Számára az egész emberiség, 
minden felebarátja - testvérjelölt.  
      Ki kell egészítenünk az eddigieket egy megnyilatkozása alapján. A 
megátalkodott testvérről, aki a "gyülekezet" szavára sem hajlandó 
országbeli magatartást tanúsítani, ezt mondja: "Legyen számodra olyan, 
mint a pogány, mint a vámos". (Mt 18,17) Új kategória ez az emberiség 
messiási felosztásában? Nem lehet új, mert a nem-zsidó és a nyilvánosan 
bűnös életet folytató is beletartozik az emberiségbe; és így ha nem 
testvér, hát felebarát.  A szóban forgó megátalkodott testvért nem lehet 
megnyerni. A testvérek semmiféle gyülekezeten kívüli eljárást nem 
foganatosítanak vele szemben; nem fordulnak az evilági ország 
jogszolgáltatásához. Csak lemondanak róla mint megnyerhetőről, ill. mint 
pillanatnyilag megnyerhetőről.   "Felebaráttá", "testvérjelöltté" minősül 
vissza;  és ugyanakkor másképpen felebarát és testvérjelölt, mint az, aki 
még sohasem volt testvér. A "mint a pogány, mint a vámos" megjelölés 
negatív csengésű:  a testvérnek maradást elutasító felebarátot jelenti.  
Ennyiben külön csoport a felebaráton belül. Külön csoport, mert az esetek 
igen nagy számában reménytelenebb a megnyerése, mint annak, aki még nem 
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volt testvér. Talán ezért él a Messiás ezzel a lemondó hangsúlyú 
mondattal. 
 
438. oldal:  
  Lehetek én is a panaszos.  Ha az, aki ellen panaszom van, az Isten 
népéhez tartozik, akkor a fenti szabály szerint maga fog jönni megkérlelni 
engem, hogy a bennünket egybekapcsoló szeretetközösséget kár ne érje. 
Megeshetik azonban, hogy bár az Isten népéhez tartozik, mégis tetézi 
panaszra okot adó magatartását azzal, hogy el sem megy megbántott 
testvéréhez kifejezni metanoiáját. Nem nyugodhatom bele, hogy a panasz 
anyagát adó magatartás feszültséget hozott létre az Isten népén belül. Nem 
nyugodhatom bele, hogy meggyengült a szeretetközösség.  Nem nyugodhatom 
bele, hogy elveszítettem egy testvért, hiszen az nem viselkedik többé 
testvérként velem szemben.  Nekem kell elmennem hozzá,  hogy elmondjam 
panaszom. Ha ez nem bírja őt metanoiára, még mindig nem nyugodhatom bele. 
Meg kell őt szereznem a magam számára. (Lk 17,3; Mt 18,15) 
 
Ezért aztán újra el kell mennem hozzá, és nagyobb nyomaték kedvéért 
magammal kell vinnem Isten népének közösségéből egy vagy két testvért,  
akiknek szavára talán inkább belátja, hogy vétkezett és metanoiára van 
szüksége. (Mt 18,16) Ha ez is eredménytelen, az  Isten népének gyülekezete 
elé kell vinnem a dolgot , amely végérvényesen dönt ügyében. Ha e                                    438.o 
gyülekezet szavára sem hajlandó metanoiát tartani, ezzel bizonyságot tett 
róla, hogy nem tartozik Isten népéhez, nincsen közössége Istennel. Nincs, 
mert megbántott testvérét, akivel a Messiás azonosította magát, nem akarja 
kiengesztelni, megbékíteni. 
 
        E megátalkodottságának erejében közösségen kívülre kerül: "legyen számodra 
olyan, mint a pogány és a vámos". (Mt 18,17) Visszaminősül testvérből 
felebaráttá (51c num). Az igazamat azonban nem hajtom be rajta; nem 
fordulhatok a hatalomhoz sem jogérvényesítés céljából,nem szolgáltathatok 
magam sem igazságot magamnak. Nem, mert nem tehetem őt olyan ütötté, 
akiben ez az ütés az ő testvérietlenségét esetleg gyűlöletté fokozza. -  A 
sértő, ha nem ébred fel benne a metanoia - anélkül, hogy bántanám, 
automatikusan - megszűnik Isten népéhez tartozni.  
 
A jog a törvény kikényszerítését jelenti.  Az Országon belül nincs 
törvénykikényszerítés, tehát jog sincs ebben az értelemben az Országon 
belül. - Csak sajátos értelemben.  Ebben a sajátos értelemben a jog nem a 
törvénykikényszerítési szankciót jelenti, hanem az Országból kizárás 
szankcióját.  A világban bevasalják a törvénysértőn a törvényt.  Az 
Országban kizárják az Országból a törvénysértőt.  Kizárás előtt 
felszólítják a törvény által megkívántak teljesítésére, de a felszólított 
szabadon dönt, hogy teljesíti-e. Ha nem teljesíti, kizárják. Ez a 
kizáródás az Országból azonban az esetek nagy részében - talán 
mindegyikében is? - nem is lesz még ilyen értelmű jogi aktussá sem. Az 
Országban ugyanis nem hajtják végre a törvényt. De  aki nem teljesíti, 
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kizárja önmagát az Országból. Minden proklamált kiközösítés nélkül is.  A 
törvényt nem teljesítő, ha nem tart metanoiát, ipso facto a Sátán népévé 
teszi magát. A proklamált kiközösítés csak közhírré képes tenni a 
törvényszegés által ipso facto létrehozott önmagát-kiközösítést. 
 
Valójában kiközösülés történik; elmegy a metanoiát tartani nem akaró a 
testvérek köréből. A testvérek tovább szeretik őt, s minden tőlük telhetőt 
megtesznek metanoiájáért, visszatéréséért. A kiközösülő maga a végrehajtó. 
Belátja, hogy nincs mit keresnie ott, ahol egyetemlegesen elítélik 
magatartását. Nem kell őt kidobni, mert nem kíván megmaradni.  Magamagától 
is tudja, hogy nincs "joga" ott maradni. 
 

III. 
Lóki Vali: Elmélkedések 

(Igehelyek belső összefüggéseinek értelmezése lelki szemmel) 

 
Mt 18;10-18                      

A botrányokozásról és a közösségi fegyelemről 
 
10. A kicsinyeket, a tanítványokat nem lehet semmibe venni, mert Maga a Mennyei Atya 
állított melléjük őrangyalt. Nem akárki vigyáz rájuk. Az őrangyal a Szeretet (az Atya) 
szolgálatában áll. A Szeretet nevében vigyáznak a kicsikre. Ezért nem akarja a Mennyei Atya, 
hogy egyet is elfordítsanak Tőle a kicsik közül. Ha mégis megteszik, bűnt követnek el. 
Vétkeznek a Szeretet, az Isten, ellen. 
Az őrangyal az Istentől kapja a feladatát, tehát Isten színe előtt áll. 
 
11. Mi is veszett el, amiért el kellett jönnie az Istennek? Leginkább az irgalom és a szeretet. 
Ez veszett el az ember lelkéből. Ezért tud botrányokozóvá válni, szeretetlenül viselkedni, 
vagyis még az Istenben hívőt is elfordítani az ő Istenétől. 
 
15-18. Ha ez egy tanítványi közösségen belül történik meg, vagyis testvér vétkezik, akkor 
meg kell őt győzni négyszemközt, hogy helytelenül cselekedett. Ha nem hallgat a jó szóra, 
akkor több szem közt. Ha így sem hallgat senkire, akkor a közösség elé kell vinni az ügyét. 
Ha a közösségre sem hallgat, ki kell zárni a közösségből. 
 
Ha egyezségre jutottak vele, ez kötve lesz az Égben is. Ha nem jutottak vele egyezségre, az 
oldva lesz az Égben is, mert látja az Isten az emberi szíveket, és tudomásul veszi a döntést, 
bármi legyen az. Már nem testvér többé, csak ha újból megtér. Ha bűnbánatot tart. 
 

IV.  
A HANG 19/1821. 

(A legfontosabb részletet idézzük, de az egész levél kikeresése és elolvasása indokolt.) 

 
 
Kérdező: A HANG VÉLEMÉNYE A "BOKOR"-RÓL 
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 „A BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉG nem küzdőtere a jónak és a rossznak olyan értelemben, 
hogy halálos sebet kaphatna, és így   végleg legyőzhető lehetne benne a jó. Nem, mert 
nemcsak elvben, de gyakorlatban sem alkalmazható itt olyan hatalmi harc, amely 
trónfosztást és trónra emelést tűz ki célul. Bárki ilyen céllal indulna harcba, máris 
automatikusan nem lehetne e KÖZÖSSÉG tagja, mivel célja érdekében a kicsiség, 
kiszolgáltatottság és szegénység közegét el kellene hagynia!” 

   
 


