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„Megmosattatok”
(lKor 6:11)

Sokat olvasó ember vagyok. Kiadványainkban is több
ször találkoztam meglepő gondolatokkal, ami aira utal, hogy 
tanbeli nézet tekintetében heterogén a mi baptista felfogá
sunk. -  A korábbi évtizedekben sokat utaztam különböző 
misszióterületeken, megismertem sok gyülekezetei, lelki- 
pásztort és gyülekezeti munkást. A különbözőség több terü
leten tapasztalható, így a bemerítés tanításában is. Ennek oka 
lehet a teológiai tájékoztatás elégtelensége, de a bibliaismeret 
egyöntetűségének hiánya is. A valóban „népszerű” tanítói 
irodalom hiányzik. (A magas szintű képzettséggel bírók való
színű rangon alulinak látják ezt, mások meg nem írnak ró
la...)

Mostani gondolataimat a bemerítés kapcsán teszem 
közzé.

Miért vagyunk baptisták?
Mert így neveztek el. Nem mi választottuk ezt az elne

vezést, és nem is a bemerítés áll tanításunk középpontjában. 
Jézus Krisztus váltsághalála a középpont; és ezzel összefüg
gésben szoros a kapcsolat bűn és bűnbánat, bűnbocsánat, 
valamint ebből fakadóan a bemerítés tanításának és gyakor
latának igazságával. Úgy is meg kell fogalmazni: a teljes írás 
Istentől ililetett...

Mi nem a bemerítés?
Nem a test szennyének lemosása (lPt 3:21b).
Ugyanígy nem a Bemerítő (Keresztelő) János által vég

zett -  az ószövetségi mosakodási-tiszRilási gyakorlathoz csat
lakozó (az esszéneusok által is ilyen viszonylatban gyakorolt)
-  bemerítés. Az Útkészítő valóban az utat készítette: bűnbá
nati és bűnbocsánati bemerítést hirdetett és gyakorolt; de 
ugyanakkor rámutatott az „Igazi”-ra. Ennek pontos értékelé
sét végezte el Pál apostol Efezusban (ApCs 19), amikor el
mondja, hogy a jánosi bemerítés a múlté, és Jézus Krisztus 
nevében (nevére) bemeríti az efézusi férfiakat. -  A bemeríté
sek alkalmával (és a beszámolókban) sokszor említett Jézus 
példájára” kifejezés Jézus küldetésével összefüggő tény hely
telen alkalmazása: a Jordán mellett Jézus megjelenése Ézsaiás 
53:12 -  „a bűnösök közé sorolják” igazságának betöltése, és 
így tartozik bele a minden igazság körébe. (Az általa elren
delt bemerítésre nem hivatkozhatott az újszövetség létrejötte 
előtt!) A hivatkozást Jézus úgy tette meg, ahogy máshol is a 
próféciák teljesítését-teljesedését munkálta, hirdette. -  Az 
igazság ilyen egyértelmű megfogalmazása mellett is fontos az 
„engedelmesség” ügye, de ez már a létrejövő újszövetség hír
adása nyomán alakul: „aki hisz és bemerítkezik... "(Mt 16:16) 
engedelmesség kérdése részünkről.

További vizsgálódás helyett akkor kérdezzük meg: mi 
tehát a bemerítés? Alapja Jézus Krisztus váltsághalála, pl. Zsi
dók 10:12, 9:28 stb. leírások szerint. Az így kialakított alapon 
Jézus Krisztus misszióparancsa a végrehajtás gyakorlatának 
előírása Máté 28:19 szerint, amiből egyúttal egyértelmű, hogy 
a korábbi bemerítések „hiányosak” voltak, mert ebben a pa
rancsban az „Atya -  Fiú -  Szentlélek” megjelölés a dominan
cia. Jézus Krisztus által vált ez a bemerítési forma (gyakorlat) 
megalapozottá, kapott hitalapot; egyúttal megkívánja a pa
rancs végrehajtását minden hívőtől. (Amíg a példa követhető
-  én döntöm el, a parancs teljesítése kötelező. Vajon hogy 
tudják igazolni ezzel szemben nézetüket a bemerítést felesle

gesnek ítélő közösségek?) Az igében leírt gyakorlati igazsá
gok így válnak valósággá a hitre jutottak életében: Apostolok 
Cselekedetei 2:38, 19:5 stb. Az itteni kifejezések ugyan néha 
jelentenek némi vitát -  nevében-nevére! -, de az alapigazság 
marad a golgotái bűnt eltörlő vér, amely az utolsó vacsorán 
megliirdetett szövetségnek a Jézus Krisztus Golgotán kiom
lott vére által adja az újszövetség alapján, mert „vér nélkül...”

A bemerítés továbbá -  Róm 6 alapján az Ef 1:5-6, Kol 
2:12 stb. figyelembevételével -  az óember eltemetése és az 
újnak a „feltámasztása” Isten kegyelméből. Az „újjászületés” 
meghatározásnak akkor is Róma 6 és Titusz 3:5 stb. az alapja 
és a biztosítéka, ha nem magához a bemerítési cselekmény
hez kötjük. Mert a bűnfelismerés, -bánat, hit, megtérés, bűn
bocsánat, újjászületés, megigazulás, Szentlélek vétele stb. kö
rülhatárolható igaz tanítások alapján. Egy-egy lélek megtéré
se -  bemerítése -  újjászületése a Szentlélek vétele esetén 
nem szakaszos léptékű lelki esemény, és mindenkinél más
más időtartam alatt lezajló áldott időszak.

Miért meríttettünk tehát be?
Elsősorban Jézus Krisztus parancsára; ebből következő

en a Vele egyesülés boldog lehetőségen (ismét Róm 6, vala
mint Jn 3:5), ül. a közösséghez csatlakozás áldott ígéretében 
megnyilvánuló igei igazságok elfogadása örömében (pl. lKor 
12:13). Van egy szép sajátossága annak, hogy kérem a beme
rítésemet: „jó lelkiismeret keresése Isten iránt "i\V\ 3:21c), va
lamint egy csodálatos igazság az Apostolok Cselekedetei 
11:16 szerint, amikor egy tanítvány felismerheti a Mester kije
lentésének teljesülését!

Az előbbi kérdést szenvedő fogalmazással írtam. Mivel 
ugyan én „bemerítkezem”, mert döntöttem és engedelmeske
dem, de nem önmagamat merítem be, hanem Isten szolgája
-  Péter, Pál..., ill. mai utódai -  végzi a bemerítést a Krisztus 
váltságát elfogadó, hitre jutott ember esetéiben. A cselekmény 
a bemerítést kérő -  az ő előzetes hitbeli megvizsgálása utáni
-  felelősségét említi: a te hited vallomására (vagy hasonló fo
galmazás...) merítelek be. -  Ez ugyan nem szó szerinti idézet 
a Bibliából, de gondolat-azonosság a Gázai útról: „ha teljes 
szírből hiszel”... „hiszem "(ApCsel 8).

Egy másik olyan kettős megvilágítás is szükséges, mint 
az előző bekezdés. A megtértek életében a megtérés-hitre- 
jutás-bemerítés öröme jelentős; gyakori ez a fogalmazás: „be
fogadtam az Úr Jézust a szívembe”. A felvételek alkalmával 
sokszor rákérdezek: és ő is befogadott téged? Mert a befoga
dás tekintetében elsődleges, hogy ő törölte el bűneimet, így 
lettem gyermekévé Istennek, tanítványává és követévé Krisz- 
tusnak.

Teológiailag képzetlen Jévén gondolataimat a Szentírás 
fedezi. Hogy állhatok az irodalommal? Az „És továbbment...” 
természetesen alap; de ki olvasta a gyülekezeti tagok közül, 
és a mai generáció a közel liárom évtizede megjelent könyv
ről hallott-e? A „Népszeríí teológia...” kiadvány pontos és saj
nos részletes, amiért sokan nem jutnak a végére; bár nekem 
világos. Hogy nem olvassák -  még lelkipásztorok se mind -, 
azt bizonyítják a bemerítési beszámolók Jézus példájára” 
szlogenjei. Előbbiek nyomán fontosnak látom a gondolatok 
biblikus összegezését. Többet lehetne írni, de nehézkessé 
tenné az olvasottak megértését és elfogadását.


