
Waldenser Kirche in Luserna 
Napoleon gab die Erlaubnis zu dem Bau

Nach dem  Gottesdienst in Rora 
In den W a ld en se r Tälern erh ielt sich d ie  

Kirchentracht

Im N aum burg e r Dom hält der Apostel Jakobus 
einen  Fisch in der H and nach der Abend- 
m ahlsitte der W aldenser. Aut dem  Tisch liegt 
der große Brotkuchen, der an  Stelle von Ho
stien benutzt w u rd e ; d esh a lb  w urden d ie  
W ald en see r „Tortolani" (tortellum = Kuchen) 
genannt. In dem  Jak o b u s  w ird e ine Selbst
darstellung des N aum burger M eisters ver
mutet.



 A baptista keresztyénség

  A baptista keresztyénség lélekszámát és szolgálatát tekintve igen je
lentős protestáns felekezet. A baptista elnevezés a baptidzó= vizbe meri- 
teni, keresztelni - görög szóból származik. A baptisták csak azt tekintik 
keresztyénnek, aki felnőtt korában, személyes hitvallás után vizbe merit- 
kezve keresztelkedik meg. A keresztség szentségében tehát nem a kegyelme
sen cselekvő, ajándékozó Istenre tekintenek /arra, aki gyermekkel is tud 
irgalmasan és hatalmasan cselekedni/, hanem a bizonyságtevő emberre, s 
azt tartják, hogy ennek az emberi hitnek és hitvallásnak a hiánya erőtlen
né teszi Isten szent cselekvését. E mellett a jelentős tanitási különbség 
mellett formai különbség is van köztünk a keresztaég gyakorlásában. Ők a 
vizbemerités szokását gyakorolják. Igaz, hogy ez megfelel Keresztelő Já
nos gyakorlatának, de mi azt hisszük, hogy ez teljesen közömbös dolog, 
hiszen - Luther szerint - nem a viz a fontos a keresztségben, hanem Isten 
igéje és igérete.

Történetük visszanyúlik a reformáció korába,. Már akkor voltak teoló-
 gusok és lelkészek, akik elégedetlenek voltak az egyház keresztelési gya- 
korlatával és tanitásával.Igy indult el az anabaptista, azaz újrakeresz

telő mozgalom. Münzer Tamás zwickaui lelkész volt ennek a mozgalomnak,  
illetve irányzatnak a megalapitója. Mivel ő maga is, hivei is résztvettek 
az 1525. évi német parasztlázadásban, a forradalom leverése után Münzert 
kivégezték, hiveit szétszórták vagy megölték. 1534-ben Münsterben lán
golt fel újra az anabaptizmus, de dicstelen véget ért. Ez fanatikus müns- 
teriek egy szabót, Leydeni Jánost királyukká választottak, az a "király" 
azután rémuralmat teremtett és szégyenletes orgiákat p r o u k ált a Bibliá- 
ból igazolt szabadszerelem nevében. A püspökök és fejedelmek hadai irtó
zatos vérontással vetettek véget ennek a fanatikus és amorális politikai- 
vallási mozgalomnak.

A baptizmus igazi egyháztörténeti gyökerei nem is a német mozgalmak, 
hanem Menno Simon holland lelkész mozgalma, aki a 16. század első felé-  
ben Hollandiában létesitett gyülekezeteket, s ezeknek a gyülekezeteknek 
a szövetsége alkotja a még ma is élő mennonita egyházat, mely a baptista 
keresztyénséghez tartozik, de annak egy külön holland ága. 1610-ben Ang
liában Keletkeztek gyülekezetek, nem sokkal később pedig Északamerikában. 
Magukat evangéliumi gyülekezetek szövetségének nevezik, bár ma már hiva
talosan is használják a baptista egyház nevet.

Igazi missziói lendületet a baptista mozgalom a 19.szd-ban vett. Leg- 
nagyobb igehirdetője és szervezője Johann Gerhard Oncken /l800-iö84/,aki 
14 éves korában tért meg Róm.8,1 igéről tartott prédikáció hallgatása 
közben. Életét a sajt baptizáus terjesztésének szentelte, bejárta egész 
Európát, mindenfelé gyülekezeteket létesitett az első ker. gyülekezetek 
mintájára.

1905-ben alakult meg Londonban a baptisták Világszövetsége, mely az
óta időnként világgyüléseket tart. A legközelebbit, a tizediket, ennek 
az évnek nyarán tartják Rio de Janeiroban. A gyülés témája: Jézus Krisz
tus Ur!

Lélekszámban is igen jelentős ma már a baptista keresztyénség. A ka- 
techuménokkal együtt 30 millió gyülekezeti tagjuk van. Igen jelentős 
interkonfesszionális vasárnapi munkát végeznek. Az oktatott gyermekek 
száma 15 millió.

Az a missziói lendület, mely a 19. szd-ban indult meg egyházukban 
Onckon működése következtében, a 20 .szd— ban sem lanyhult. Egyetlen prot. 
felekezet sem növekedett olyan mértékben az utolsó 50 esztendőben , mint 
a baptista egyház. 1958-ban Berlinben az európai baptisták tartottak gyű- 
lést, a ezen Zsidkov, a Szovjetunió baptista egyházának elnöke is részt— 
vett. Oroszországban a baptizmus alig 100 esztendős multra tekinthet visz— 
sza, s ma mégis ez Európa legnagyobb baptista egyháza, igazán élő egy-  

ház szocialista életterületen. Karev, a szovjetunióbeli baptisták főtitká- 
ra Berlinben Fil.4,19 alapján prédikált, s megállapitotta, hogy a keresz-
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 tyénség csak akkor töltheti be hivatását, ha életének és szolgálatának 
 középpontjában Jézus Krisztus személye áll.
   Kétségtelen, hogy a modern, elvilágiasodott ember számra a dogma 
és ceremónia nem vonzó, hanem inkább taszitó hatású, s igy a baptizmus 
terjedésének egyik okát talán ebben lehet  megtalálnunk: dogma és - 
ceremónia helyett Jézus Krisztus személyére tekint, neki akar szolgálni 
és Őt hirdeti.

Azt is megemlitette Karev, hogy a baptista gyülekezetek az első ker. 
 gyülekezetek életét akarják megvalósitani a 20 .században. Krisztust kö- 
 vétő személyes életre törekszenek. Igen komoly etikájuk van, a keskeny 
úton akarnak ,járni a Hegyi Beszéd szerint. Talán ebben kell látnunk ho- 

d i tó erejük második forrását, a ker. életnek ebben a kisugárzó és máso
kat is megragadó ereiében.

 Hivatkozott végül Karev Onckennak egy megállapitására: Jeder Bap- 
tist ist ein Missionar! Ez azt jelenti, hogy nem elgészik meg a maga 
lelki békességével, üdvbizonyosságával, mely egyébként igen erős a bap- 

Itista hivek között, hanem másokat is el akar oda juttatni.
 /Igy érthető Zsidkov elnöknek ugyancsak Berlinben tett megállapitá-
sa, hogy a 20.szd-ban az evangélium a maga legnagyobb diadalát a szovjet- 

u n ióban aratta, a meggyőződéses baptista hivek számának rohamos emelke- 
dése által. E mellett - mondta Zsidkov - eltörpül a 20.szh-ban minden 
más ker. ébredés./

A baptista ébredés és lelki hóditás okait keresve - Zsidkov és Ka- 
Irev megállapitásainak értékelése után - mi még  találunk 
 egyet, talán a legfontosabbat. S ez az, hogy a baptista keresztyénség 
j ellegzetesen családi keresztyénség . A gy ü lekezet tulajdonképpen nem 
 más, mint a családi gyülekezetek szövetsége, is minden baptista e g y-egymi

sszionárius, akkor azt kell mondanunk: minden baptista családfő a ma
ga családjának papja, igehirdetője, lelkipásztora. Minden családi ott- 
hon egy-egy templom, ahol nagyon komolyan veszik Istent, az Ő igéjét, a 
neki való engedelmességét, az egymásra va ló vigyazást, a gyermekek, ker. 

h i t ben való nevelését. Több más mellett ez legyen ma számunkra a baptis
ta keresztyenség legfőbb üzenete. 


