
KERESZTSÉGRŐL TANULUNK! 

 

Az elmúlt héten megismerkedtünk Jézus megkeresztelkedésének történetével.                        

Láthattuk, hogy milyen fontos szerepe volt az Ő életében is, hiszen ezzel indult a nyilvános 

szolgálata.  

Jézus azonban nem csak megkeresztelkedett, hanem feltámadása után elrendelte 

tanítványainak, az apostoloknak, hogy a világ minden részére vigyék el az evangélium 

történetét, tanítását és azokat, akik hinni fognak, kereszteljék meg.                                               

Így olvassuk az Újszövetségben: 

„Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és 

földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 

Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 

parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”                 

(Máté evangéliuma 28.) 

 

 

A hívők közösségében, az Egyházban azóta is eleget teszünk Jézus parancsának.                                

A keresztségnek különleges helye van a gyülekezetek életében. Azért, hogy ezt a 

megkülönbözetett tiszteletet kifejezzük, a keresztséget, az úrvacsorával együtt úgy nevezzük, 

hogy „szentség, szentségek”, régies nyelven (latinból származik) „sákramentum, 

sákramentumok”.  

 

                                       



De miért pont ezt a kettőt tiszteljük ennyire? Egy gyülekezet életében sok minden történik,        

az istentiszteleten is. Sok minden változhat is. Változhat, hogy mit, milyen hangszerek 

kíséretében éneklünk, az is változhat, hogy padok vagy székek vannak a templomban, de az 

nem változhat, hogy Jézus parancsának engedelmeskedve a keresztséget elvégezzük 

(kiszolgáltatjuk) a hívő családok gyermekein, és az úrvacsora közösségével rendszeresen élünk. 

Mind a két cselekményt Jézus parancsolta meg, hogy tegyük, és mindkettőhöz fűzött ígértetett, 

arra nézve, hogy aki hittel keresztelkedik meg, vagy akit hittel keresztelnek meg, annak örök 

élete van. Ugyanezt ígéri az úrvacsora közösségére nézve is a Megváltó. 

Azért is fontos a keresztség (az úrvacsorával együtt), mert Isten látható módon is megszólítani 

kíván bennünket. Azt mondják a tanulás módszertanával foglalkozó tudósok, hogy amit csupán 

hallunk annak kisebb részét jegyezzük meg, mint amit látunk, vagy olvassunk. De ha valamit 

hallunk és látunk is egyszerre, annak akár az 50% is megjegyezzük hosszú távra nézve is. Isten 

hallásunkon keresztül is tanít és erősít bennünket (igehirdetés), de látásunkon, saját 

megtapasztalásunkon keresztül is. Ilyen a keresztség és az úrvacsora is. 

A reformátorok, az előttünk járt hívők ezért nevezték a keresztséget és az úrvacsorát is 

„látható igehirdetésnek”.  

 

De tulajdonképpen mi történik a keresztségben és mi az értelme a hívő életünk számára?      Az 

Újszövetség görög nyelven íródott, a keresztség görög szava így hangzik „baptidzó”, vagyis 

szó szerint lefordítva „alámerítés”. Hiszen az első keresztyének többségében, ha csak tehették, 

akkor úgy kereszteltek, mint Keresztelő János a Jordán folyónál, vagyis a megkeresztelendő 

teljes testét egy pillanatra aláhelyezték, alámeríttették a vízben, majd pedig keresztelő lelkész, 

gyülekezetvezető kiemelte a testet a vízből. 

Jó, de akkor mi miért hívjuk „keresztségnek”? Valamint mi reformátusok miért nem így 

keresztelünk? 

A magyar keresztség szavunk eredete az 1000-es évek elejére vezethető vissza, amikor magyar 

őseink találkoztak a keresztyénséggel. Akkor a keresztség után a pap a megkeresztelt gyermek 

homlokát illatos kenőccsel, kenettel jelölte meg, egy keresztet rajzolva arra. Így az egyik 

ősmagyar, amikor megkérdezte a másiktól, hogy meg van e keresztelve, akkor ezt kérdezhette: 

„meg vagy jelölve kereszttel”?  Rövidebben, „meg vagy keresztelve?”. A magyar szavunk nem 

a lényeget ragadta meg, de sebaj, ha ez a szó vált ennek a cselekmények a megnevezésévé, 

akkor nyugodtan használhatjuk ezt az ősi kifejezést. 

 



A másik kérdés a keresztség formájára vonatkozott. Már az első keresztyének között sem volt 

mindig kivitelezhető, hogy a teljes testet alámerítsék, ugyanis sok helyen nem volt folyó, vagy 

ilyen nagy mennyiségű víz, illetve a betegeknél nem is kockáztatták meg az alámerítést. 

Ilyenkor a testet meghintették. Amikor a keresztyénség a sokkal hidegebb, zordabb Európába 

elterjedt, akkor ez lett az általánosabb. A víz mennyiségétől nem függ a keresztség, de kell, 

szükség a vízzel való meghintés. Víznek kell lennie a keresztségben. Így alakult ki, hogy 

nálunk, reformátusoknál, vízzel érintjük meg a testnek az a részét, ahol az értelem, a döntés 

szerve lakozik (agy), tehát a fejünket.  

 

Most érkezünk el a legfontosabb dologhoz, hogy mit is jelent a keresztség, mit szeretne 

ábrázolni. Sokan azt gondolják, hogy biztosan az a jelentése, hogy, amint a víz naponta lemossa 

testünkről a piszkot és szennyet, úgy a keresztség vize pedig a lelkünk piszkát, szennyét. Jól 

hangzik, de nem ezt jelenti . 

Pál apostol levelében, a megkeresztelkedett római gyülekezet tagjait emlékezteti, hogy mi is 

történt velük a keresztségben: 

„Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába 

kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen 

Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” 

Vagyis ez azt jelenti, hogy amikor valakit a keresztségben alámerítettek, vagy a keresztvíz éri, 

akkor meghal, de nem testileg. A régi, Isten nélküli élete meghalt, de véglegesen, ott marad a 

víz alatt. Az pedig, aki kiemelkedik a vízből, az egy új élet Krisztusban. Ez azért lehetséges. 

mert az alámerüléskor Jézus halálával egyesülünk, és kiemelkedésekor feltámadásával leszünk 

egyek.  

Még pár apróság a református keresztelőről: 

- a keresztelő a gyülekezet közösségében, annak, istentiszteletének kezdetén történik 

- a szülők és a keresztszülők fogadalmat tesznek a megkeresztelendő gyermekre nézve 

és annak nevében 

- mi reformátusok csecsemőket, gyermekeket és felnőtteket is megkeresztelünk 

- megkeresztelkedni csak egyszer szükség, nem kell megismételni újra és újra  

 

 

 



Feladatok! 

Ha már volt keresztelőd, akkor járj utána! 

 

1, Mikor volt a keresztelőd? ________________________________________________ 

 

2, Melyik gyülekezetben volt keresztelőd? ____________________________________ 

 

3, Ismered a keresztszüleidet, írd ide a nevüket! ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4, Voltál már keresztelőn? Kinek a keresztelőjén? ___________________________________ 

 

A keresztség vize emlékeztet bennünket arra, hogy milyen nagy ajándék, kincs számunkra a 

víz. Az alábbi két képen láthatod, hogy milyen döntő szerepe van az életünk fennmaradásában 

a víznek. Az első képen azt láthatod, hogy a testünk egy-egy szervének hány százaléka víz, a 

második kép pedig azt ábrázolja, hogy életkoronként, hogy változik testünk víz mennyisége. 

 

 

 



Két kérdésre pedig keresd meg az interneten a választ! 

 

1, Meddig bírja szervezetünk a víz hiányát? 

 

 

 

2, Hány liter vizet kell fogyasztani egy egészséges, felnőtt embernek naponként?  

 

 


