
Mi a tűzzel való bemerítkezés?  

A Biblia tanulmányozásának egy alapelve az, hogy a Szentírás megmagyarázza önmagát, legyen 

az egy látomás szimbolikus képe, példázat vagy tanítás - nem kell találgatnunk. Ennek ellenére, 

a névleges kereszténység egy sajátos gyakorlata az, hogy bizonyos bibliai kifejezéseknek és 

fogalmaknak teljesen átértelmezett jelentést adnak, majd tanításokat építenek köré. Mondani 

sem kell, ez a gyakorlat komoly következményekkel járó tévtanításokat eredményez. Ennek a 

gyakorlatnak egyik kirívó példája a „tűzzel való bemerítkezés”, vagy ahogyan ezt egy magyar 

műszóval fejezik ki, a „tűzzel való keresztség” értelmezése. Mi valójában a tűzzel való 

keresztség? A fentebb vázolt okoknál fogva, vannak, akik azt tanítják, hogy a tűzben való 

bemerítkezés eredményezi az olyan Szent Szellem erejét megnyilvánító ajándékokat, vagy 

„karizmákat”, mint pl. a nyelveken szólást. Az ún. „pünkösdi karizmatikus” körökben leginkább 

ez az értelmezésmód dívik. Aztán vannak, akik szerint a tűz itt csupán szimbolikus jelentőségű 

és a Szellem által megkapott buzgó hevületet jelképezi. Noha az adott magyarázatok között 

vannak eltérések, de megegyeznek abban, hogy általában egy pozitív, a hívő számára hasznos, 

sőt, szükséges dolognak nyilvánítják a tűzbe való bemerítkezést. De helytálló ez a nézet, s mit 

mond erről az Írás? Mint látni fogjuk, éppen az ellenkezőjét. 
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Azok a tanítók, akik a tűzbe való bemerítkezést a Szent Szellem olyan különböző ajándékaival 

azonosítják, mint pl. a nyelveken szólás. E nézet alátámasztására gyakran az Ap.Csel. 2:3- 

versében felvázolt eseményre hivatkoznak: 

Ap.Csel 2:3 Majd tüzes nyelvekhez hasonló jelenségek lettek láthatókká rajtuk, melyek 

szétoszlottak, s minden egyesükre ült belőlük. (Csia Lajos) 

Vannak, akik egyenesen a tűzbe való bemerítkezéssel azonosítják ezt az eseményt. Sajnos az 

angol fordításokkal ellenben, a magyar fordítások általában mellőzik a görög szövegben szereplő 

ὡσεὶ (hósei) határozószó fordítását, aminek jelentése „mint”. Ugyan ez a rész az angol nyelvű 

New King James Version fordításában: 

https://biblehub.com/greek/o_sei_5616.htm


Acts 2:3 Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of 

them. (NKJV) 

Csia Lajos fentebbi magyar fordítása így pontosabban adja vissza a szöveget, mint a legtöbb más 

magyar bibliafordítás. Pedig igen sok függ ettől az apró szótól, ugyanis ez rámutat arra, hogy 

nem szószerinti tűznyelvek ereszkedtek alá a hívőkre, hanem valami, ami úgy tűnt, mintha 

tüzes nyelvek lennének(!). A „tűz”, és a „valami olyasmi mintha tűz lenne”, egyáltalán nem 

ugyanazt jelenti. Ne feledjük, ez volt az az alkalom, amikor a Szent Szellem kiáradt egy teljes 

közösségre, egyetemesebben elérhetővé vált a megtérő emberek számára, és létrejött az Isten 

egyháza. Ezt a rendkívüli eseményt úgy nyomatékosította Isten, hogy biztosított egyféle 

fizikailag is észlelhető vizuális látványt a jelenlévők számára. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a 

Jahósuára rászálló Szent Szellem is vizuális módon nyilvánult meg, mintegy bizonyságként az őt 

bemerítő János előtt: 

János 1:32 Így tett erről bizonyságot János: Láttam, hogy a szellem leszállt az égből, mint egy 

galamb, és megnyugodott rajta. 

Egyetlen más olyan helyet nem találunk a Szentírásban, ahol egy bemerítkezett és hívővé vált 

személyre tűzként, vagy galamb formájában, vagy valami más formát felvéve ereszkedett volna 

rá a Szent Szellem. Arra pedig főként nincs utalás, hogy az ilyen megnyilvánulások szükségszerű 

velejárói minden egyes bemerítkezésnek és a Szent Szellem egyénbe való beköltözésének. 

Miután a Krisztus feltámadása után 40 napon át megjelent a tanítványoknak, egy alkalommal 

utalást tett nekik a közelgő Szent Szellemmel való betöltekezésükre: 

Ap.Csel 2:3-5 3 Azután hogy szenvedett, sok bizonysággal állott élve az apostolok elé, úgyhogy 
azok negyven napon át láthatták őt, és ezalatt az Isten királyságáról szólt hozzájuk. 4 Mialatt 
együtt volt velük, megparancsolta nekik, hogy Jeruzsálemből ne távozzanak el, hanem várják 
meg az Atya ígéretét," melyet hallottatok tőlem. 5 Mert János vízbe merített, ti ellenben nem 
sok nap múltán Szent Szellemben fogtok bemerülni." 

Itt említést tett János vízzel való bemerítéséről, s közölte a tanítványokkal, hogy hamarosan a 

Szent Szellembe fognak bemerülni. Viszont semmi említést nem tett bármiféle tűzbe való 

bemerítkezésről. A megtérő ember vízbe bemerítkezve adja fel a bűnös óemberét, majd ezzel 

eleget téve a feltételnek megkapja a Szent Szellem ajándékát. És a további tanítványok is ennek 

megfelelően végezték el a bemerítkezés szentségét. 

Amikor Fülöp Szamáriában hirdette az igét, a megtérőket vízbe merítette, majd megvárta Péter 

és János apostolt, hogy azok kézrátétele által a bemerítettek megkapják a Szent Szellemet. 

(Ap.Csel. 8:12, 14-17). Egy ehhez hasonló alkalom volt az, amikor Pál Efézusban olyan 

megtérőkkel találkozott, akik már be voltak merítve a vízbe, de még nem részesültek a 



kézrátételben és így a Szent Szellemben sem. Pál kézrátétele után pedig azonnal megkapták a 

Szellemet (Ap.Csel. 19:1-6). Tűzről egyik esetben sem olvashatunk.  

Ha a tűzbe való bemerítkezés szükségszerű velejárója lenne a hitnek, akkor találnunk kellene 

erre valami bibliai példát vagy konkrét utalást. Mivel az Írásban olvasható példák, a Szellembe 

való bemerítkezést következetes módon vázolják fel, nyilvánvaló az, hogy ez egy teljesen más 

esemény, mint az említett tűzbe való bemerítkezés.  

Való igaz, bemerítő János a következőket hirdette meg nem sok idővel Krisztus küldetésének 

kezdete előtt: 

Máté 3:11 Én vízbe merítlek titeket, hogy megtérjetek, ám, aki utánam jön, erősebb nálam, s 

én arra sem vagyok elég, hogy saruját vigyem utána, ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít 

titeket. 

Amint a felvezetőben láttuk, a fősodratú kereszténység különböző ágazatai a Szent Szellembe és 

a tűzbe való bemerítkezést összemossa, mintha egyazon dologról lenne szó. Holott a két szó 

között ott van az „és” szócska, érzékeltetve, hogy nem csak két dologról, de mint látni fogjuk, 

két teljesen ellentétes dologról van szó.  

Az adott szövegkörnyezet, mint mindig, ez esetben is lényeges, így vegyük figyelembe az adott 

körülményeket:  

Máté 3:1-6 1 Azokban a napokban megjelent Júdea pusztájában Bemerítő János 2 és ezt 
hirdette: "Térjetek új felismerésre, mert itt van közel a mennyek királysága!"..... 5 Akkoriban 
Jeruzsálem, továbbá az egész Júdea és a Jordán egész környéke kiment hozzá 6 s miközben 
vétkeiket megvallották, bemeríttették magukat vele a Jordán folyóba. 

Bemerítő János Judeában, a zsidó népnek hirdette a megtérés üzenetét, akik tömegesen mentek 

elé meghallgatni őt. Sokan bizonyára csak bámészkodtak, mások valóban hallgattak is rá, 

bűnbánatot tartottak és bemerítkeztek. Voltak, akik bemerítkeztek közülük, mások nem, voltak 

akik  hittek szavának, mások nem. Ezen felül megjelentek előtte a hivatalos vallást képviselő és a 

képmutatásukról hírhedt farizeusok és szadduceusok is. János azonnal viperák fajzatainak 

nevezte őket, és nekik egy külön, csak rájuk szabott beszédet mondott (Mt. 3:7-10), s pontosan 

ezen mondanivalójának a részét képezte a korábban idézett és hivatkozásul szolgáló  Máté 3:11 

verse is: 

Máté 3:7-12 7 De mikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá, hogy 
bemerítkezzék, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy a rátok 
következő harag elől menekülnötök kell? 8 Teremjetek hát oly gyümölcsöt, mely méltó 
ahhoz, hogy megtérésre térjetek, 9 s ne véljétek, hogy így gondolkozhattok: Ábrahám az 
atyánk! Mert azt mondom, hogy Isten képes ezekből a kövekből gyermeket támasztani 



Ábrahámnak. 10 A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Kivágnak minden fát, mely nem 
terem nemes gyümölcsöt és tűzre vetik! 11 Én vízbe merítlek titeket, hogy más felismerésre 
térjetek, ám, aki utánam jön, erősebb nálam, s én arra sem vagyok elég, hogy saruját 
vigyem utána, ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít titeket. 12 Kezében lesz szórólapátja és 
áttisztítja szérűjét, búzáját csűrbe takarja, a polyvát pedig olthatatlan tűzzel megégeti!" 

Amikor a farizeusok és szadduceusok is érdeklődést mutatnak János szavai és a bemerítkezés 

iránt, ő enyhén szólva kételkedett a valós megtérésüket és szándékuk őszinteségét illetően, 

hiszen viperák fajzatainak nevezi őket, és a 8. versben mintegy kihívásként mondja azt nekik, 

hogy mutassák fel a megtéréshez méltó gyümölcsöket az életükben. E felszólítását azonnal meg 

is indokolja, s teszi ezt két hasonlat formájában. A fejsze ott van a fák gyökerén, s minden fa, 

amely nem hoz [a vízbemerítés utáni] megtéréshez méltó jó gyümölcsöt, az ki lesz vágva és a 

tűzre lesz vetve. Közli, hogy nem elég Ábrahám fizikai gyermekének lenni, ahogy nem elég a 

megtérést színlelve, képmutatóan bemerítkezni a vízbe sem, mert ha ez nem párosul az igaz és 

őszinte megtérést követő jó gyümölcsök hozatalával, akkor a tűztóban végzik. A 10. versben azt 

mondja, kivágnak minden fát, ami nem hozza meg a megtérés gyümölcseit, s ezt később maga a 

Krisztus is elismétli (vö. Máté 7:19). És pontosan ezen a ponton, ennek kontextusában közölte 

velük a lényeget: rendben, legyen, én bemerítelek benneteket a vízbe, annak jeléül, hogy 

megtértetek, de aki jön, a Krisztus, az a Szellembe merít be és a tűzbe. Érzékeltetve, hogy őt [aki 

jön, a Krisztust] nem lehet becsapni, belát a szívbe, s képes kiszűrni a jót a rossztól és a Szellem 

irányítását követő búzát begyűjti Isten királyságába, a haszontalan pelyvát pedig a tűzre veti.  

Itt tulajdonképpen a minden embernek egyénileg szóló, jól ismert bibliai üzenet volt közvetítve: 

Isten azt várja el tőlünk, hogy megtérjünk, bemerítkezzünk a vízbe és megkapva az Isten 

Szellemét, vegyük fel Fiának természetét, majd ebben az új természetű életben hozzunk 

megfelelő gyümölcsöket. Ez vezet az örök élethez. Azok pedig, akik megtagadják a megtérést, 

vagy elfordulnak az igazságtól és így nem hozhatnak gyümölcsöket, haszontalanokká lesznek és 

megemészti őket a tűz (vö. Mal. 4:1). János itt két teljesen különböző megtisztulásra utal: 

Tudjuk, a víz lemossa a szennyet rólunk, tisztításra használjuk. A tűz ugyancsak megtisztít, de 

más módon. Erre még kitérünk az alábbiakban.   

Mi a helyzet a tüzes megpróbáltatásokkal? 

Egy további gyakori értelmezésmód vagy vélemény szerint, a tűzben való bemerítkezés az a 

keresztény életben tapasztalt rendkívüli, az egyént keményen megviselő próbákat is jelentheti. 

Amint azonban látni fogjuk, a tűzben való megtisztulás ez esetben csupán egy metaforikus 

ábrázolás. Noha a megtisztulásunk érdekében ránk helyezett rendkívül nehéz próbák valóban 

úgy tisztítanak meg bennünket, ahogyan a tűz megtisztítja az aranyat a salaktól, ám nem szabad 

elfelejteni azt, hogy itt a tűz csupán metafora. A tüzes próbák fizikai csapások formájában 

nyilvánulnak meg a hívő életében, legyen az egy nagy betegség, heves üldöztetés, hitet 

megpróbáló nyomor és ínség vagy bármi más hasonló kaliberű szenvedés. Ezek tehát próbák, 



amiket az Írás képletesen tűzhöz hasonlít, ám nem azonos a minden gonoszt véglegesen 

felemésztő tűzbe való bemerüléssel. Az alábbi idézetek világossá teszik, hogy miről is van szó:  

Jelenések:3:18-19 18tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy 
meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és 
végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. 19 Akit én szeretek, megfeddem és 
megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!  

A 19. vers rámutat a próbák okaira, miszerint azoknak szükséges ily módon megtisztulni, akik 

túl könnyelműen veszik az elhívást és langyosak a hitben. Az arany tűzben való megtisztulása 

képletesen a hívő próbák, üldöztetések és szenvedések általi jellembeli megtisztulását jelképezik.  

Bölcsesség 3:5-6 5Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten 
próbára tette és magához méltónak találta őket. 6 Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta 
és elfogadta őket égőáldozatul.  

Sirák 2:5  Mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. 

Hermász Pásztora, IV. Látomás, 24:4 … Ahogyan az aranyat tűzben próbálják meg, és ez 

javára válik, ugyanúgy ti is ebben a világban élve kerültök próbára. Akik a tűzpróba után 

megmaradnak, azok megtisztulnak. Ahogyan az arany elveti salakját, úgy ti is vessétek el a 

szomorúságot és az aggódást, hogy így megtisztuljatok, és alkalmasak legyetek a torony 

[egyház] épületébe. 

Jól látható az, hogy a „tüzes” próbák nem azonosak azzal a bizonyos tűzbe való bemerüléssel, 

hanem a vízben való bemerülés szükségszerű következményei, vagy velejárói, mert ezek teszik 

tökéletesebbé a hívőt: 

1Péter 4:17 Szeretteim, ne idegenkedjetek a köztetek kigyulladt tűztől, mintha valami idegen 
dolog történnék veletek. Azért támadt az, hogy megkísértsen [próbára tegyen] titeket. 

1Péter 1:7 .... hogy hiteteket, mely az elvesző, de tűzön át kipróbált aranynál sokkal értékesebb, 

kipróbált voltánál fogva magasztalásra, dicsőségre, megbecsülésre méltónak találják akkor majd, 

mikor a Felkent Jahósua le fog lepleződni. 

Minden kereszténynek keresztül kell menni ezeken a próbákon, ez az elhívás velejárója 

(Ap.Csel. 14:22; 2Tim. 3:12), de nem azonos a tűzbe való bemerítéssel. Azt viszont senki nem 

gondolhatja komolyan, hogy Bemerítő János a Szent Szellembe való bemerítkezést szó szerint 

értette, a tűzben való bemerítkezést pedig csupán allegorikus módon.  



Mi hát a tűzbe való bemerülés? 

Az eddigiekben azt láttuk, hogy mit NEM jelent a tűzbe való bemerítkezés, s ezek után itt az 

ideje rátérni arra, hogy akkor mit is jelent az pontosan. 

Mindazt, amit Bemerítő János mondott a farizeusoknak a Máté 3. fejezetében (a vízbe és tűzbe 

való bemerítés kontextusában), azt Jahósua maga is elismételte, konkrétabban rámutatva a 

szóban forgó tűz mibenlétére: 

Máté 7:15-21 15Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül 

ragadozó farkasok.16Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy 

bogáncsról fügét? 17Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz 

gyümölcsöt. 18Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. 19Kivágnak 

és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. 20Tehát gyümölcseikről 

ismeritek fel őket. 21Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – 

Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.  

Máté 13:30, 37-42 30 Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek 

kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” ...  37Így magyarázta meg nekik: „Aki a 

jó magot veti, az az Emberfia. 38A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a 

gonoszság fia. 39Az ellenség, aki veti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók az 

angyalok. 40Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén 

is. 41Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és 

minden törvényszegőt. 42Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz.  

Jahósua minden félreértést kizáróan rámutatott arra, hogy a végítélet alkalmával a gonoszok 

tűzbe lesznek vetve.  

A Messiás azért jött el, hogy megváltson bennünket a bűn és a halál fogságából. Isten egy 

határozott terv és egy adott szövetség keretein belül viszi véghez a megváltás tervét. Ennek része 

a megtérés, a bemerítkezés, a Szent Szellemben való új élet, ami jó gyümölcsöket terem. Ennek 

részeként a baptizmust, vagyis a vízbe való alámerülést is minden megtérő embernek el kell 

végeznie, mert bűntől való elfordulást és megtisztulást jelképezi. Tesszük ezt valóságos vízben, 

valóságosan alámerülve. Ez egy jelentőségteljes szertartás, a víz ugyanis lemossa az emberről a 

szennyet, s a szimbolika önmagáért beszél: a bűntől megmosakodott ember tiszta lappal kezd, a 

Szent Szellemben egy új örök életet nyer. De mit tesz a tűz? Nos, a tűz a maga módján ugyancsak 

tisztít, de nem úgy, hogy lemossa a bűnt, vagy megmossa a bűnöst, hanem úgy, hogy 

mindenestül megemészti, elpusztítja azt, így vetve véget neki. Egy példával élve: Az emberiség a 

történelem kezdete óta vízben, tisztítja meg a piszkos ruháit, de az erősen ragályos és halálos 

járványokkal megfertőzött ruházatot elégették, mint tették ezt pl. a középkori pestisjárványok 



idején. Isten minden ember számára biztosítja a megtérést, a vízben való megtisztulást, 

ugyanakkor kijelenti, hogy a megátalkodott konok ellenállók sorsrésze a tűznek tava lesz. Ezt a 

választást minden egyes embernek meg kell tennie: 

Sirák 15:14-17  14 Megteremtette Isten az embert a kezdetben, és őt saját döntése hatalmára 
bízta: 15 adta még ezen felül a parancsait és törvényeit. 16 Ha meg akarod tartani a 
parancsokat, azok megtartanak téged, ha állandóan gyakorlod a hűséget, amely előtte 
kedves. 17 Vizet és tüzet helyezett eléd, amelyikre vágyol az után nyújtsd ki kezedet! 18 Élet 
és halál, jó és rossz van az ember előtt, s azt kapja, ami [választása] kedvére van.  

Előttünk a víz és a tűz. Isten minden esélyt és lehetőséget megad a „vízhez”. Aki meg akar 

tisztulni az megteheti a már említett módon [vízbe való alámerülés, Szellemmel való 

betöltekezés, jó gyümölcsök, stb.]. Megrengeti az eget és a földet az érdekünkbe, de nem 

ajánlatos visszaélni a türelmével: 

Héberek 10 12:26-29 26 Az ő hangja akkor a földet rengette meg, mostanra azonban az az 
ígérete szól: "Még egyszer meg fogom rengetni nemcsak a földet, hanem az eget is." 27 Ez a 
"még egyszer" nyilván említi azoknak a dolgoknak átváltozását, melyek, mivel alkotva vannak, 
inognak, úgyhogy megmaradjanak azok, melyek meg nem inognak. 28 Azért ha 
megmozdíthatatlan királyságot kapunk, legyünk hálásak, mert ezzel Istennek tetszően, 
lelkiismeretesen és félelemmel szolgálhatunk. 29 Mert hisz a mi Istenünk megemésztő tűz. 

Mindazok, akik konok módon és akaratosan a bűnnek kívánnak szolgálni és magától értetődően 

rossz gyümölcsöket fognak teremni [magukra és másokra káros, ártalmas tetteket követnek el], 

azoknak a tűzzel kell szembenézniük az adott két ítéleti periódus valamelyikében: 

Héberek 10:26-27 26 Mert ha önként vétünk azután, hogy az igazságra való újra ráismerést 
elfogadtuk [megtértünk], nincs számunkra több véres áldozat, 27 hanem csak az ítéletnek 
bizonyos félelmes várása, és tűznek izzó heve, mely meg fogja emészteni az ellenállókat. 

A bibliai próféciák következetesen azt a képet vetítik elénk, hogy Isten tűz általi halállal fogja 

megtisztítani a földet a bűnösöktől:  

Malakiás 4:1 ... Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és olyanná lesz minden 
kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt 
mondja a Seregeknek Ura, 

4Ezra  4:15 „Az én jobbom nem kíméli a bűnösöket, és kardom nem múlik el azokról, akik 
ártatlan vért ontottak a földön.” És tűz jön majd ki az ő haragja által, és felemészti a föld 
alapjait, és a bűnösöket, ahogy a szalmát amely lángra lobban. 

http://churchofgod.hu/content.php?act=periodus


A Jelenések 21:6-8 versei ugyancsak tiszta képet nyújtanak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a 

sorsa azoknak, akik vízbe merítkeztek és ihatnak az élet forrásának vizéből, a gonoszok pedig a 

tűzbe meríttetnek be.  

Jelenések 21:6-8 6... A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. 7Ez lesz a győztes 
öröksége: az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. 8A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, 
kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba 
kerülnek. Ez lesz a második halál.” 

A tűztó a második, végleges halál, ez a „tűzbe való bemerítés”, ami mindörökre megtisztítja a 

földet a konok bűnösöktől. Júdás apostol levele nagyrészt az ilyen konok emberekről szól az 

üdvtörténelmet átfogóan az utolsó időkig: 

Júdás 1:19-23 19 Ők azok, akik válaszfalakat emelnek (elkülönítenek). Lelkiek [testiek], Szellem 
nincs náluk. 20 Ti azonban, szeretteim, építsétek rá magatokat a ti igen szent hitetekre. Szent 
Szellemben imádkozva 21 őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, és várjátok Urunknak, 
a Felkent Jézusnak könyörületét az örök élet elnyerésére. 22 Azután némelyeket ítélettel 
[fenyítéssel] győzzetek meg, 23 s a tűzből kiragadva mentsétek meg őket.  

A tűzbe való bemerítkezésnek nincs semmiféle pozitív töltete az egyén szempontjából. Az 

egyedüli pozitív dolog az, ha Isten akarata szerint módunkban áll kiragadni valakit a tűzből. A 

másik pozitív hozadéka a világ számára van, ami mentesül a gonoszoktól. Péter apostol I. 

levelének 3:18-21 verseiben az özönvizet szimbolikusan a bemerítkezéshez hasonlította, (1Pét. 
3:18:21), érthetően, hiszen az egy új kezdetet, új életet hozott az emberiség számára. A II. 

levelében pedig rámutat arra, hogy az Isten türelme, a kegyelmi idő hamarosan véget ér és eljön 

a tűzbe való bemerítkezés: 

2Péter 3: 9 Nem késik el az Úr az ígérettel, mint ahogy némelyek késedelemnek tartják, 
hanem hosszútűrő irántatok, mivel nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem 
azt akarja, hogy mindenki új felismerésre térjen. 10 Úgy fog eljönni majd az Úrnak a napja, 
mint egy tolvaj. Ha eljön, az egek zúgva tovatűnnek, az elemek égve felolvadnak, a földet és 
rajta az ember munkáit nem lelik meg. 11 Ha ezek így mind feloldódnak, milyenekké kell 
lennetek szent forgolódásban és istenfélelemben, 12 hogy kell várnotok, sőt siettetnetek az 
Isten napjának megjelenését, mely miatt az egek égve feloldódnak majd s az elemek égve 
megolvadnak. 13 Új egeket és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazságosság 
lakozik. 

Csakis azok maradnak meg mindörökre, akik tökéletessé és romolhatatlanokká lettek téve az 

Isten által, s akiken így már nem fog a tűz ereje. Ők lesznek annak az eljövendő világnak 

„polgárai”, ahol az igazságosság lakozik. ÁMEN! 




