
A KERESZTSÉGRŐL TANULUNK 

 

Az ünnepek mindig nagyon izgalmasak. Ilyenkor együtt a nagy 

család, olyanokkal is találkozhatunk, akiket bár nagyon szeretünk, 

de nem mindennap találkozunk velük.  A ruháink közül is a szebbet, 

csinosabbat vesszük fel, az asztalon pedig finomabb ételek 

találhatóak. Talán még egy torta is. 

Vannak ünnepek, amelyeket újra és újra átélünk, ilyen a karácsony, 

vagy a húsvét, de a születésnap és névnap is.  

Neked melyik a kedvenc ünneped? Rajzold bele a körbe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma egy olyan ünnepről tanulunk, ami életünk során egyszer történik meg, mégis szinte mindig 

gondolunk rá. Ez pedig keresztelőnk. 

Múlt héten arról hallottunk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus is megkeresztelkedett a Jordán 

folyó vizében Keresztelő János által. Jézus szolgálata a keresztsége után indult el. A keresztség 

tehát az Ő életében is valami fontos dolog kezdete volt. 

Jézus azonban a keresztséget nekünk ajándékozta. A tanítványainak meghagyta, hogy azokat, 

akik szeretnének Istenhez tartozni, azokat kereszteljék meg. Így a Jézus Krisztust szerető 

felnőttek gyermekeit is megkereszteljük.  

 

 



Mint minden ünnepre, a keresztelőre is felkészülünk. A megkeresztelendő baba szülei és 

keresztszülei beszélgetnek a lelkésszel és imádságban együtt készülnek. A keresztelő az 

istentiszteleten, annak elején történik, ez emlékezetet, bennünket arra, hogy Jézus szolgálata is 

a keresztséggel kezdődött. Az istentiszteleten ott van a lelkész, a megkeresztelendő, szülei, 

keresztszülei (ha kisgyermeket keresztelünk), a nagyszülők, testvérek, a családtagjai, valamint 

a gyülekezet. 

De hogyan is történik a keresztelő?                                                                                                          

A lelkész Jézus szavait olvassa fel a Bibliából a keresztségre vonatkozólag, majd imádkozik a 

megkeresztelendőért. Szülei, keresztszülei megfogadják Isten felé, hogy gyermeküket Isten 

szeretetében nevelik. 

Ezután a lelkész egy díszes, fényes kancsóból háromszor kevéske vizet önt a baba homlokára. 

Ezt mondja: „keresztellek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”                                         

Végül lelkész a kezeit a baba homlokára helyezi és megáldja, vagyis egy imádságot mond érte.  

Színezd ki a képet! 

 

 

 

Feladat. 

Érdeklődd meg a szüleidtől, hogy neked volt e keresztelőd. 

Ha igen, tudd meg, 

- hogy hol, melyik templomban kereszteltek meg 

- mikor volt a keresztelőd 

- érdeklődd meg, hogy kik a keresztszüleid 



 

 

A keresztelő lényegét szoktuk úgy is megfogalmazni, hogy olyan, mint egy láthatatlan, de 

valóságos pecsét az életünkön. 

Talán már te is láttál pecséteket. Két dologra szokták használni a pecséteket.                               

Először is, ha valami le van pecsételve, az jelzi, hogy nagyon fontos levélről, iratról van szó. 

Másodszor, ha valamit lepecsételnek, mondjuk egy könyvet, akkor az jelzi, hogy a tárgy, a 

könyv valaki tulajdona. 

A keresztség által egy láthatatlan pecsét van rajtunk, ami azt jelzi, hogy Isten tulajdona 

vagyunk, Ő védelmez bennünket. 

A fényképen egy régi pecsétet látsz.  

 

Tervezz meg, te is egy pecsétet. Rajzold bele a körbe azt a tárgyat, valamit, amit nagyon 

szeretsz, ami igazán jellemez téged.  

 

 


