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2Kor 4:6 
 
Isten ugyanis, aki ezt mondta: 
"Sötétségből világosság ragyogjon fel", 
ő gyújtott világosságot szívünkben, 
hogy felragyogjon előttünk 
Isten dicsőségének ismerete 
Krisztus arcán. 
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Amiben a kapcsolat létezik: 
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Az Istennel való 
közösségben: 
  Adakozás 
  Igeolvasás 
  Imádság 
  Szentség 

A hétköznapi 
dolgokban: 
  Család 
  Hobby 
  Munka 
  Tervek 

Az emberekkel való 
közösségben: 
  Képviselet 
  Könyörület 
  Közösség 
  Szolgálat 



A 6 baptista alapelvből 
az első: 

Egyedül a Szentírás 
Életük minden 
területét a Bibliához 
igazítják 
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Jeremiás könyve 20:7-9  
Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. 

Megragadtál, hatalmadba ejtettél! 
Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. 

Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, 
hogy erőszak és elnyomás uralkodik. 

Az Úr igéje 
csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. 

Azt gondoltam: 
nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. 

De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. 
Erőlködtem, hogy magamban tartsam, 

de nincs rajta hatalmam. 5 



Isten igéje élő és ható… 
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Előzmények 

• 312. 10. 27. In hoc signo vinces – Nagy Konstantin 
• 313. Milánói ediktum 

– papi adómentesség 
– birtokszerzés-vagyonosodás 
– püspök világi ügyekben dönthet 

• 325. Niceai zsinat idejében már világi hatalom           
(a római püspök 10 tartomány felett uralkodik) 

• 440-461 I. Leó Világi hatóság igénybevétele a 
tévtanítókkal szemben 

• 1054. Végleges egyházszakadás (görög keleti-nyugat római) 

• Világi hatalom, erőszak, bűnök, bűnbocsátó cédulák 7 



Reformáció 
• 1517. 10. 31. 95 tétel (Luther 34 éves) 
• 1521. Zwingli (zürichi pap) a mise ellen tanít 
• 1523. Zwingli baráti körében felvetődik egy megtértekből 

 álló gyülekezet gondolata (Mantz Félix, Grebel 
 Konrád, Hubmayer Baltazár) 

• 1525. 01. 17. Vita a gyermekkeresztségről 
• 1525. 01. 21. Felnőtt újrakeresztelkedés 
• 1525. Zwingli beszünteti a misézést 
• 1529. Második speyeri birodalmi gyűlés (5 herceg és 14 

 szabad város benyújtja a „Protestatio”-t, tiltakozás, 
 ellenkezés a katolikus követelés ellen, hogy kötelező 
 legyen a katolikus vallás) 

• 1536. Kálvin: Institucio religionis christianae (A keresztény 
 vallás tanítása) 

• 1538-41. Genf – a közigazgatásban Isten törvénye legyen 
• 1553. 10. 27. Az antitrinitárius Szervét Mihály kivégzése 
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Anabaptisták 

• 1517. 10. 31. Reformáció 
• 1525. Hubmayer Baltazár 

hitvalló keresztsége 
• Anabaptista hitvallás: 

– Krisztus 
– Ige (Biblia) 
– Hit 
– Bizonyságtétel 
– Bemerítkezés (felnőttkorban) 
– Gyülekezet 

• 40.000 vértanú, kevés túlélő 9 



A baptista misszió terjedése 

• 1606. Gainsboroughi gyülekezet 
Amszterdamba menekül 

• 1609. Hollandiában angolok 
alakítják az első baptista 
gyülekezetet 

• 1612. Thomas Helwys 30 fővel 
visszatér Angliába 

• 1620. 09. 16. „Zarándok atyák” a 
Mayfloweren 100 hívő utazott, de 
csak 51-en élték meg a tavaszt… 

• 1707. Philadelphiai Baptista Szövetség megalakulása 
• 1834. április 22. Johann Gerhard Oncken Hamburgban 

bemerítkezik (Amerikából hív segítséget) 
• Ő lett az európai baptizmus atyja. Jelmondata:                  

    „Minden baptista egy misszionárius” 
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A baptista misszió Magyarországon - kezdetek 

• 1873. március 6. Meyer Henrik Budapestre érkezik 
     (Brit és Külföldi Bibliatársulat szolgálatában álló lelkész) 
• Budapest és Nagyszalonta központok 
• 1905. november 2. Miniszteri rendelet az elismerésről 

• 1842. május 5-8. Hamburg 2/3-a 
tűzvészben elpusztul 

• 1844. Hamburg 
Rottmayer Jánost 
Oncken bemeríti 

• 1846. május 20. 
Hazatérés, Pesten 
és Pécsen elkezdik 
a missziót… 
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Rm 1:17b 
 
 

"Az igaz ember pedig 
hitből fog élni." 
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A Fiatal Luther vallomásai a szentírásról 
 Ifjúkoromban, az 1500-as évek elején senki sem 
olvasta a Szentírást, úgyhogy mindenki előtt ismeretlen volt. 
A prófétákat se nem ismerték, se nem értették. Például én 
húszesztendős voltam már, de Bibliát még nem is láttam. 
Abban a hitben éltem, hogy a vasárnapi prédikációs 
könyvekben megírt szentírási részeken kívül nem is létezik 
evangélium és epistola. Egyszer aztán a könyvtárban 
találtam egy Bibliát… 
 Az erfurti egyetem könyvtárában láttam először a 
Szentírást. Olvasni kezdtem Sámuel könyvénél, de megszólalt 
a csengő s előadásra kellett mennem. Nagy kedvem lett volna 
elolvasni az egész könyvet, de akkor nem volt rá alkalmam.
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A Fiatal Luther vallomásai a szentírásról 
 Amikor diákkoromban a Biblia kezembe került, 
Sámuel anyjának történetét olvastam. Nagyon tetszett a 
könyv s arra gondoltam, milyen boldog leszek, ha valamikor 
nekem is lesz ilyen könyvem. 
 Amikor szerzetbe léptem és mindent elhagytam, 
kétségbeesve önmagam felől, a Szentírást óhajtottam. Itt a 
szerzetesek egy vörös bőrbe kötött Bibliát adtak a kezembe. 
Hamarosan annyira otthonossá lettem benne, hogy tudtam 
lapról lapra hol mi van és ha egy mondást idéztek, azonnal 
tudtam az első pillanatban, hogy hol van megírva… Nem is 
tetszett nekem akkor semmiféle más tanulmány, mint a 
szentírási tudományok. Borzasztó undorral tanultam a 
fizikát, közben pedig égett a lelkem, hogy mikor térhetek 
vissza a Bibliához. 
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A Fiatal Luther vallomásai a szentírásról 
 Erfurtban szorgalmasan olvastam a Szentírást. Egy-
egy nagyfontosságú ige uralkodott néha egész napon át 
minden gondolatom felett. Főképp a fontosabb prófétáknál 
vannak olyan igék – jóllehet nem értettem még őket – , 
melyekre még ma is emlékszem. Ilyen például Ezékielnél: 
„Nem gyönyörködöm a hitetlen halálában.” (33,11) 
 Később természetesen, amikor azt olvastam, hogy az 
igaz ember hitből él (Róm. 1,17) és emellett még Augustinus 
iratait is átnéztem, egyszerre megörvendeztem. Amikor 
felismertem, hogy Isten igazsága nem más, mint 
könyörületesség, mellyel minket igazaknak számít, ebben 
kaptam meg a segítséget. 
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A Fiatal Luther vallomásai a szentírásról 
 „Igaz” és „Isten igazsága” ezek az igék 
villámcsapásként hatottak lelkiismeretemre. Megborzadtam, 
amikor hallottam őket. Ha Isten igazságos, akkor büntetnie 
kell. De amint egyszer ebben a toronyszobácskában 
tépelődtem ezek fölött az igék fölött: „Az igaz ember hitből 
él” (Róm. 1,17) és „Isten igazsága”, Isten kegyelméből ezt 
gondoltam: Ha nekünk, mint igazaknak, hitből kell élnünk, 
és ha Isten igazsága minden hívőnek üdvösségére van, akkor 
az nem lehet a mi érdemünk, hanem csak Isten irgalmassága. 
Mert Isten igazsága az az igazság, mellyel minket Krisztus 
által igazzá tesz és megvált. Így ezeket az igéket 
megszerettem. A Szentírás értelmét ebben a toronyban tette 
világossá előttem a Szentlélek. 
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A Fiatal Luther vallomásai a szentírásról 
 Most kezdtem megérteni, hogy ennek az igének: az 
evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki, az az értelme, 
hogy ti. ez az igazság elfogadott (passiv) igazság, mellyel 
minket a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által, amint 
megíratott: „Az igaz ember hitből él.”. 
Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna s 
mintha tárt kapukon át magába az Édenkertbe léptem volna 
be. Erre előttem az egész Szentírás más értelmet nyert. 
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Rm 1:17b 
 
 

"Az igaz ember pedig 
hitből fog élni." 
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Jeremiás könyve 20:7-9  
Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. 

Megragadtál, hatalmadba ejtettél! 
Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. 

Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, 
hogy erőszak és elnyomás uralkodik. 

Az Úr igéje 
csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. 

Azt gondoltam: 
nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. 

De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. 
Erőlködtem, hogy magamban tartsam, 

de nincs rajta hatalmam. 19 



Isten igéje biztonságot ad… 
 

Zsolt 119:105 
 

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. 
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Isten igéje nevel… 
 

Zsolt 119:161 
Fejedelmek üldöznek ok nélkül, 

de szívemet csak igéd rettentheti meg. 
 

2Tim 3:16-17 
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 

a feddésre, a megjobbításra, 
az igazságban való nevelésre; 

hogy tökéletes legyen az Isten embere, 
minden jó cselekedetre felkészített. 
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Isten igéje örömöt ad… 
 

Jer 15:16 
 

Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, 
igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, 

hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene. 
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Isten igéje megváltoztat… 
 

Jn 17:14-19 
Én nekik adtam igédet… 

Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 
Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket 

a világba: én őértük odaszentelem magamat, 
hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal.„ 

Zsid 4:12 
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, 

és áthatol az elme és a lélek, 
az ízületek és a velők szétválásáig, 

és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 
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Isten igéje céllal küldetik és célt ad… 
 

Ézs 55:10-11 
Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, 

és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, 
termővé és gyümölcsözővé teszi; 

magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 
ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: 

nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, 
amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 
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Fontos sorrend az igeértelmezésben: 

14 

 
• Először arra válaszolj, hogy mit jelentett akkor és 

ott azoknak… 
 

• Azután arra válaszolj, hogy mit jelent most itt 
nekünk általánosan… 
 

• Csak ezek után nézd meg, hogy mi a számodra 
elkészített személyes üzenet! 
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Mit tegyek? 

Olvasd a Bibliát! 
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Hittel várd, hogy Isten szól hozzád általa! 

Semmit se engedj földre hullani igéiből! 



2Kor 4:6-7 
Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság 

ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, 
hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete 

Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig 
cserépedényekben 

van, hogy ezt 
a rendkívüli 

erőt Istennek 
tulajdonítsuk, 

és ne magunknak. 
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