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Okuli 2023; Predigt über Epheser 5,1-11: 

1 So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder 2 und lebt in der Liebe, wie 

auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und 

Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch.  3 Von Unzucht aber und jeder Art 

Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die 

Heiligen gehört.  4 Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch 

nicht an, sondern vielmehr Danksagung.  5 Denn das sollt ihr wissen, dass kein 

Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger - das sind Götzendiener - ein Erbteil 

hat im Reich Christi und Gottes.  6 Lasst euch von niemandem verführen mit leeren 

Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des 

Ungehorsams.  7 Darum seid nicht ihre Mitgenossen.  8 Denn ihr wart früher 

Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts;  9 die 

Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.  10 Prüft, was 

dem Herrn wohlgefällig ist,  11 und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren 

Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.  

Liebe Gemeinde! 

Vor einigen Jahren hatte sich das christliche Nachrichtenmagazin „Idea-Spektrum“ des 

sog. Tabuthemas „Gemeinde-“ oder „Kirchenzucht“ angenommen. Kirchenzucht meint 

den Ausschluss vom Mahl des HERRN und in letzter Konsequenz aus der Gemeinde, 

wenn ein Christ in offensichtlicher Sünde lebt und nicht davon umkehren will. In einer 

guten Weise sagte der Bischof unserer Kirche damals dazu: „Kirchenzucht ist biblisch 

begründet.  Ziel ist es, Mitglieder von falschen Wegen abzubringen und 

wiederzugewinnen.“ Und in der Lebensordnung unserer Kirche „Mit Christus leben“ 

(S.56) heißt es: „Fehlt dauerhaft die Sündenerkenntnis, muss das Gemeindeglied im 

äußersten Fall aus der Gemeinde ausgeschlossen werden.“ 

„Halt“, wird der eine  oder andere unter Euch denken. „Sündigen wir nicht alle immer 

wieder? Und wer ohne Sünde ist, der mag den ersten Stein werfen.“ Das ist schon recht 

gedacht, aber es geht beim Thema „Gemeindezucht“ nicht um die Not, dass auch ein 

Christ immer wieder schuldig werden kann, sondern um das mutwillige Beharren in einer 

Sünde. Es geht um die mangelnde Bereitschaft umzukehren, wenn jemand in den Banden 

der Sünde gefangen ist. 

Die „Gemeinde- oder Kirchenzucht“ soll den Betroffenen aufwecken und in die rechten 

Bahnen bringen. Es geht nicht um Strafe, sondern um Rettung. 

Die Heilige Schrift und auch unser Schriftabschnitt sagen ganz klar, dass ein Gläubiger, 

der bewusst in einer Sünde  verharrt, seine ewige Seligkeit aufs Spiel setzt: „Denn das 

sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger - das sind 

Götzendiener - ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes.  6 Lasst euch von 

niemandem verführen mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der 

Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams.“ 

Schon im Alten Bund   konnte es kein hin- und herhinken zwischen zwischen Gott und 

einem Beharren in der Sünde geben. Zwischen dem HERRN und Baal gibt es keinen 

Kompromiss. Im alten heidnischen Baalskult durften und konnten bestimmte Sünden 

ausgelebt werden. Ja, bestimmte Praktiken sollten  sogar die Fruchtbarkeit des 

Ackerbodens und die Lebensqualität der Menschen erhöhen. Deshalb war dieser Kult 

anscheinend eine attraktive Alternative.  Man musste kein schlechtes Gewissen mehr 
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haben. 

Aber das dauerhafte Leben in der Sünde höhlt am Ende das Leben aus und nimmt sogar 

die Fruchtbarkeit. Israel verfiel in eine Dürre. So dorrt auch der mutwillige Sünder mit der 

Zeit aus. Langsam aber sicher geht er zugrunde.  Vielleicht ist dies zunächst nicht 

offensichtlich. Vielleicht bleibt es sogar bis zur letzten Stunde verborgen, aber die Sünde 

fordert ihren Lohn oder Sold. Sie ist unbarmherzig.  

Gott dagegen ist barmherzig. Er liebt uns wirklich. Darum gab er seinen Sohn für uns am 

Kreuz hin. Echte Liebe geht aber auch schwierige Wege. Sie wagt es, Unrecht und Sünde 

zu benennen. Darum mahnt Gott uns immer wieder und hält uns den Spiegel vor. 

Im heutigen Schriftabschnitt wird klar und deutlich, herausgestellt, dass ein Christ in 

seinem Leben sexuelle Fehltritte, Geldgier und verantwortungsloses Reden und Lästern 

niemals dulden kann. Wer dies bewusst in seinem Leben zulässt, ist ein Götzendiener. Er 

verleugnet den einen und wahren Gott. „Denn das sollt ihr wissen, dass kein 

Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger - das sind Götzendiener - ein Erbteil 

hat im Reich Christi und Gottes.“ 

Wir können in diesen Dingen keine Kompromisse dulden, denn wir gefährden die 

Seligkeit der Betroffenen. Ja, nicht nur dass. Wir gefährden sogar die Existenz einer 

Gemeinde, wenn Sünde nicht mehr Sünde genannt wird. Darum mahnt uns Gott durch 

Paulus: „Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist,  11 und habt nicht Gemeinschaft mit 

den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.“ 

Ja, wo offensichtliche Sünde geduldet wird, stirbt das Leben einer Gemeinde oder ganzen 

Kirche. Sie wird unfruchtbar. Dies musste auch das alte Israel erfahren, als den Kult des 

vermeintlichen Fruchtbarkeitsgottes Baal duldete. Eine große Dürre kam über das Land. 

Ja, das ist nun klar: Offensichtliche Sünde kann nicht geduldet werden. Aber wie gehen 

wir nun praktisch und konkret mit den Betroffenen um? Klar ist, dass der Weg des Alten 

Bundes, der Weg des Elia, nicht mehr unser Weg ist. Die Gemeinde Jesu wendet keine 

äußere Gewalt an. 

Aber auch bei einer Anwendung einer geistlichen Züchtigung dürfen wir nie das Maß und 

die Liebe aus dem Blick verlieren. 

Oft genug  übersehen oder übersahen Vertreter einer Kirchen- oder Gemeindezucht die 

eigenen, mehr oder weniger offensichtlichen Sünden. Ich weiß, wovon ich rede. Als 

Beauftragter für Weltanschauungsfragen erfahre immer wieder auch von Missbrauch der 

Gemeindezucht in besonders frommen Kreisen. Da nimmt man in wilder Ehe lebende 

Paare in Zucht, aber deckt eine Abtreibung in den eigenen Reihen oder sexuelle 

Missbräuche von Ältesten. Meint nicht, dass das Missbräuche an Kindern nur eine Not der 

römischen Kirche und ihres Zölibats sei. Gerade in freikirchlichen Gruppen, die ihre 

Frömmigkeit und ihre hohe Moral rühmen, gibt es gerade im letztgenannten Bereich 

immer wieder Probleme. In den evangelischen Landeskirchen, die oft von einer biblischen 

Gemeindezucht nichts mehr wissen wollen, besteht die Gefahr jene vom Mahl des Herrn 

auszuschließen, die sich politisch nicht korrekt verhalten. So äußerte der Vertreter der 

EKD damals in Idea: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die evangelische  Kirche 

Rassisten, Kinderschänder oder Holocaustleugner zum Abendmahl zulässt.“ Versteht 

mich recht. Ich bin keinesfalls der Überzeugung, dass man einem Christen solche 

Verhaltensweisen nachsehen kann. So wie mann sich aber hier äußert, wird die 

„Gemeindezucht“ zu einem politischen Kampfmittel instrumentalisiert. Dies ist aber ein 
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Missbrauch einer geistlichen Handlung. 

Weiterhin besteht die Gefahr, dass man sich mittels der Kirchenzucht schwieriger 

Geschwister entledigen kann, die einem unsympathisch sind. Notvoll kann auch sein, dass 

Gemeinden nie wirklich vergessen, wer einmal unter Gemeindezucht gestanden hatte. 

Selbst, wenn einer bereut und mit der Sünde gebrochen hatte, wird ihm dies immer wieder 

nachgetragen.  

Wegen all dieser möglichen Missbräuche der geistlichen Gemeindezucht ist sie wohl zum 

Tabuthema geworden. Aber der Missbrauch einer an sich richtigen Praxis darf nie ihren 

rechten Gebrauch aufheben. 

Wie kann ein rechte „Kirchen- und Gemeindezucht“ aussehen? Folgende seelsorglichen 

Schritte sollten im Blick genommen werden: 

1. Die Liebe, die Gott in Christus offenbart hat, geht all unserem Handeln voran. Es geht 

nicht um Strafe, sondern um die Errettung vor der ewigen Verdammnis. 

2. Gemeindezucht ist nur dort zu üben, wo jemand beharrlich und offen in einer Sünde 

verharrt, ohne dass er eine Bereitschaft zu Umkehr zeigt. Für die heimlichen, verborgenen 

Sünden ist die Einzelbeichte der gewiesene Ort. Dort muss die Bindevollmacht, das ist die 

Versagung der Sündenvergebung, ausgeübt werden, wenn ein Betroffener nicht mit der 

Sünde brechen will.  

3. Sünde muss grundsätzlich allerdings Sünde genannt werden. Wir dürfen sie nicht 

herunterspielen. 

4.  Die Bereitschaft eines  umzukehren, selbst wenn dies nicht auf Anhieb gelingt, muss 

positiv gewertet werden. 

5. Der Wechsel in eine andere Gemeinde kann in manchen Fällen hilfreich sein, da dort 

ein Neuanfang einfacher ist. 

6. Wenn gar keine Bereitschaft zur Umkehr da ist, muss Gemeindezucht geübt werden. Es 

ist äußerst ratsam, dass dieser Schritt nicht nur von den vor Ort Verantwortlichen 

vollzogen wird. Zu leicht könnten persönliche Befindlichkeiten eine Rolle spielen. Es ist 

gut, dass wir in unserer Kirche den Dienst von Superintendenten, Pröpsten und Bischöfen 

kennen. Dies kann uns vor Kurz- oder Fehlschlüssen bewahren. Amen 

 

 

Auf Farsi: 

Okuli 2023;  11-1: 5 انیافسسموعظه درباره : 

1 ما را دوست    حیهمانطور که مس  د،یکن  یو در عشق زندگ  2  د،یپس به عنوان فرزندان محبوب خدا را دنبال کن

و طمع  یاما زنا و هر نوع ناپاک 3داد.  نیریش یطعم یبه خدا برا یو قربان هیما به عنوان هد یداشت و خود را برا

نخواهد شد، چنانکه  انیدر م  یحت ن  یبرا   4است.    ستهیشا  نی مقدس  یبرا  شما گفته  آور، که شرم  ستیشما سزاوار 

کن  پروای ب  ایاحمقانه   با  د،یصحبت  بدان  نیا  رایز  5.  دیکن  یشکرگزار  دیبلکه  ه  دیرا   ا یناپاک،    ایزناکار،    چیکه 

به  رایندهد. ز بیشما را با کلمات پوچ فر یکس 6ندارد.  یراث یو خدا م حیبت پرستان، در ملکوت مس یعنی ص،یحر

. د یبود یکیشما قبال تار  رایز  8.  دیپس با آنها همکار نباش7.  دی آ  یم  یخشم خدا بر فرزندان نافرمان  زهایچ  نیخاطر ا

 10است.    یو عدالت و راست  یکینور همه ن وهیم9.  دیکن  ی. مانند فرزندان نور زندگ دیاما اکنون در خداوند نور هست

با کا  11  د،یاست امتحان کن  دهیآنچه را که خداوند پسند . بلکه آن را دیشراکت نداشته باش   یکیثمر تار  یب  یرهاو 

کند یآشکار م . 

 

زیجامعه عز ! 

یحی مس یمجله خبر ش،یسال پ چند  "Idea-Spektrum"   "سای"انضباط کل  ایموضوع به اصطالح تابو "جماعت  "
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  یحیمس کیاست، اگر  سایاز کل  تیو در نها یربان یاز عشا تیمحروم یبه معنا  سایرا به خود گرفت. انضباط کل

ما در آن زمان گفت: »انضباط   یسایل خوب، اسقف ک انیکند و نخواهد از آن برگردد. به ب  یدر گناه آشکار زندگ

و آنها را به عقب   میاشتباه منحرف کن یرهایاست که اعضا را از مس نیبر اساس کتاب مقدس است. هدف ا سایکل

گناه وجود   یدائم رشی: »اگر عدم پذدیگو ی( م56)ص  ح«یبا مس  یما »زندگ یسا یکل ی.« و در نظم زندگمیبرگردان

حذف شود سایاز کل  دیحالت با نیبدتردر  سایداشته باشد، عضو کل .» 

  تواندی که گناه ندارد، م یو کس م؟یکن یهمه ما بارها و بارها گناه نم ای". »آدیکن ستی"ا دیکن یاز شما فکر م یبرخ

که   ستین ازیاما موضوع »انضباط جماعت« در مورد ن  شود،یتصور م یبه درست نیسنگ اول را پرتاب کند.« ا

عدم   در مورد نیگناه است. ا کیدر  یاصرار عمد ردبتواند بارها و بارها گناهکار شود، بلکه در مو یحیمس کی

به توبه در هنگام گرفتار شدن در بند گناه است لیتما . 

" در مورد  نیدرست است. ا ریو قرار دادن آنها در مس دهید  بیکردن افراد آس  داریب  ی" براسایکل  ای  یانضباط جماعت

بلکه در مورد نجات است ست،یمجازات ن . 

کند، نجات   یم یکه آگاهانه در گناه پافشار یکه مؤمن دی گو یمقدس و قسمت ما از کتاب مقدس به وضوح م کتاب

ندارد.    یبت پرستان، ارث یعنی ص،یحر  ایناپاک،  ایزناکار،  چیکه ه دیرا بدان نیاندازد: »ا یاو را به خطر م  یابد

خشم خدا بر فرزندان  زهایچ نیبه خاطر ا رایز. هدند  بیشما را با کلمات پوچ فر یکس 6و خدا  حیمس یپادشاه

دیآ یم ینافرمان .» 

خداوند و بعل وجود ندارد. در   نیب  یسازش  چی. هدیلنگ  توانیخدا و اصرار بر گناه نم  نیب  زین  قیدر عهد عت  یحت

 د یبا  یاز اعمال حت  یتوانستند انجام شوند. بله، برخ  یتوانستند و م  یم  یبعل، گناهان خاص  یمیبت پرستان قد  نییآ

بود یجذاب نیگزیفرقه ظاهرا جا  نیا ن،یبرادهد. بنا  شیمردم را افزا یزندگ تیفیخاک و ک یزیحاصلخ . 

 

ی الزم نبود عذاب وجدان داشته باش گهید  

شد.    یدچار خشکسال لیشود. اسرائ یم یربودن بارور  یو حت یزندگ شیدر گناه منجر به فرسا  یادامه زندگ اما

در   دیاما مطمئناً در حال مرگ است. شا یشود. او به آرام یگناهکار ناخواسته به مرور زمان پژمرده م نیبنابرا

  یخواهد. او ب یمزد خود را م ایاما گناه مزد  اند،ساعت پنهان بم نیممکن است تا آخر یواضح نباشد. حت نیابتدا ا

 .رحم است

داد. اما    بیصل یما رو یپسرش را برا لیدل نیخداوند مهربان است. او واقعا ما را دوست دارد. به هم یطرف از

 لیدل  نیو گناه را ببرد. به هم یعدالت یکند نام ب یکند. او جرأت م یم یرا ط یدشوار یرهایمس زین یعشق واقع

گذارد یما م یبه رو یا نهیکند و آ  یم یادآوری است که خداوند بارها و بارها به ما  . 

طمع پول   ،یتواند رفتار نادرست جنس  یهرگز نم یحیمس کیکتاب مقدس روشن شده است که  یقسمت امروز در

اجازه را  نیخود ا یخود تحمل کند. هر کس آگاهانه در زندگ یرا در زندگ بتیو غ رمسئوالنهیغ یو صحبت ها

  ایناپاک  ایزناکار  چیکه ه  دیبدان ار نیا رایکند. "ز یرا انکار م  یقیو حق  گانهی  یبدهد بت پرست است. او خدا

ندارد یراث یو خدا م حیدر ملکوت مس -بت پرست  یعنی - ص یحر ." 

. بله، میانداز یرا به خطر م دهید  بیسعادت افراد آس رایز م، یها تحمل کن نهیزم نیرا در ا یسازش چیه میتوان  ینم ما

 ل یدل نیشود. به هم ینم دهی گناه نام گریکه گناه د یزمان م،ی انداز یبه خطر مرا  سای کل تیموجود  یما حت ن،ینه تنها ا 

 ی و با کارها 11 د،یکن نییاست، تع دهی کند: »آنچه را که خداوند پسند یم حتی پولس ما را نص  قیاست که خدا از طر

کند ی. بلکه آنها را آشکار مدیشراکت نداشته باش  یکیثمر تار یب .» 

شود.   یم می. او عقردیم  یم سایکل کل ایجماعت  کی یزندگ رد،یگ یکه گناه آشکار مورد عفو قرار م ییدر جا بله،

بر  یبزرگ یکرد. خشکسال بعل را تحمل یبارور یفرض یخدا  شی را تجربه کند که ک نیا  دیبا زیباستان ن لیاسرائ

آمد نیزم . 

و  یبه صورت عمل دهید  بی. اما چگونه با افراد آسست ین  یاکنون روشن است: گناه آشکار قابل چشم پوش بله،

  یرونیاز خشونت ب یسیع یسا ی. کل ستیراه ما ن گرید ا،یل یراه ا م،یمعلوم است که راه عهد قد م؟یملموس برخورد کن

کند یاستفاده نم . 

میاعتدال و عشق را از دست بده دیشود، ما هرگز نبا یاعمال م یکه انضباط معنو یزمان یحت اما . 

 ا یگرفتند    یم  ده یآشکار خود را ناد  ش یگناهان کم و ب  یانضباط اجتماع  ای   سای کل  کی  ندگانینما  ،یبه اندازه کاف  اغلب

مدام   ،یکیدئولوژیمسائل ا  ندهی کنم. من به عنوان نما  یصحبت م  ی زیدانم در مورد چه چ  یگرفتند. من م  یم  ده یناد

کنند،   ی م  هیمجرد را تنب  یشنوم. آنها زوج ها  یخاص م  ی هبدر محافل مذ  سای در مورد سوء استفاده از انضباط کل
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که آزار کودکان   دی کنند. فکر نکن  یتوسط بزرگان را پنهان م  ی سوء استفاده جنس  ا یدر صفوف خود    نیاما سقط جن

 یآزاد که تقوا و اخالق واال   ییسایکل  یروم و تجرد آن است. به خصوص در گروه ها  یسا یضرورت کل  کیفقط  

م را  اخ   شهیهم  ند، یستا   ی آنها  حوزه  کل  یمشکالت  ریدر  در  دارد.  ا  یساهای وجود  نم  ،ی لیانج  ی منطقه  اغلب   ی که 

ه کل  یارتباط  چیخواهند  انضباط  و  نظم  کسان  یکتاب مقدس  یساهایبا  حذف  باشند، خطر  ربان  ی نداشته   ی از عشاء 

ندهیدارند. نما  ینادرست  یاسیوجود دارد که رفتار س  EKD در آن زمان در Idea توانم تصور کنم    یگفت: "من نم

منکران هولوکاست اجازه ارتباط برقرار کند." من را درست   ایپروتستان به نژادپرستان، کودک آزارها   یسایکه کل

حال، همانطور    نی. با ادیبخش  یحی مس  کیتوان    یرا م  یرفتار   نیوجه متقاعد نشده ام که چن  چیمن به ه.  دیدرک کن

شود یم لیتبد یاسی سالح س کی »انضباط جامعه« به  کند، یم انیب  نجایکه شخص در ا . 

 

است یعمل معنو کیسوء استفاده از  نیاما ا . 

که نسبت   یدشوار یخالص شدن از شر خواهر و برادرها  یبرا سایخطر وجود دارد که از انضباط کل نیا نیهمچن

  یهرگز واقعاً فراموش نکنند که چه کس ساهایممکن است الزم باشد که کل  نیاستفاده شود. همچن ستندیبه شما دلسوز ن 

تبر اوس شهیهم نیو از گناه شکسته باشد، ا باشدبوده است. حتى اگر کسى توبه کرده  سایتحت انضباط کل  یزمان . 

شده است. اما   لیموضوع تابو تبد کیاحتمااًل به  ،یاز انضباط معنو   یاحتمال یهاسوء استفاده  نیهمه ا لیدل به

کند یاستفاده درست از آن را نف  دیهرگز نبا حیذاتاً صح هیرو کیاستفاده نادرست از  . 

در نظر گرفته شود دیبا  ریز یتواند باشد؟ مراحل شبان یو جامعه" درست چگونه م سای"انضباط کل کی : 

در مورد مجازات  نی. امیده یاست که ما انجام م یآشکار کرده است مقدم بر هر کار حیکه خدا در مس یعشق .1

است یبلکه در مورد نجات از لعنت ابد ست،ین . 

  یلی تما نکهیکند بدون ا یا بر گناه پافشاراعمال شود که شخص به طور مداوم و آشکار  ییدر جا دیانضباط فقط با  .2

 خواهدی نم ربطیگناهان پنهان و پنهان است. اگر شخص ذ یشده برا نییمحل تع یبه توبه نشان دهد. اعتراف فرد

گناهان اعمال شود خششب ینف یعنیبستن،  اریدر آنجا اخت دی گناه را ترک کند، با . 

میجلوه ده تیآنها را کم اهم  دی. ما نبادیگناه نام دیاما در اصل گناه را با .3 . 

شود یمثبت تلق دیاگر فوراً موفق نشود، با یبه چرخش، حت لیتما .4 . 

شروع از آنجا آسانتر است رایباشد ز دیتواند مف  یموارد م یدر برخ یگرید یسا ینقل مکان به کل .5 . 

مرحله فقط   نیشود که ا ی م هیتوص اریکرد. بس تیرعارا   ساینظم کل دیبه توبه وجود ندارد، با  یلیاصالً تما یوقت .6

تواند نقش داشته باشد. خوب است که   یم  یبه راحت   یشخص یها  تیتوسط افراد مسئول در محل انجام نشود. حساس 

کل در  حام  یسایما  ناظران،  خدمت  م  انیخود  را  ها  اسقف  امیشناس  یو  کوتاه    یم  نی.  اتصال  از  را  ما   ا یتواند 

ن یاشتباه نجات دهد. آم یمدارها  


