A Hajdúböszörmény Bocskai téri
Református Egyházközség Lelkészi
Hivatalából
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.
Tel./Fax: (52) 229-998
Mobil: (30) 216-4783 vagy (30) 216-1693
bocskaiteri.egyhaz@gmail.com
hajduboszormeny-bocskai.ter@reformatus.hu
www.bocskaiter.hu

Keresztelési tanítás a Hajdúböszörmény Bocskai téri Református
Gyülekezetben
Általános tudnivalók


A keresztelés az első lépés azon az úton, melyen gyermekem Jézus Krisztus életét, tanítását
megismerve Istenbe vetett élő hitre juthat, hogy megszerethesse Jézus Krisztust, mint megváltóját,
Aki a kereszten életét adta gyermekemért.



Mint szülőnek Isten iránti felelősségem, és gyermekem iránti kötelességem, hogy ne csak testileg
növekedjék, hanem lélekben is.



Szülői, keresztszülői kötelességem, hogy gyermekemért, keresztgyermekemért imádkozzam, de
nemcsak a templomban, hanem otthon is. Kötelességem minden segítséget megadni számára,
hogy a Református Egyház közösségében hitben nevelkedjék, Isten és emberek iránti szeretetben
növekedjék.



Mint szülő vállalom, hogy megkeresztelt gyermekemet óvodai, iskolai, vagy a Református
Egyházban tartandó vallásoktatásra, hittanórára beíratom, s magam is szülői tekintélyemmel és
szeretetemmel azon leszek, hogy gyermekem minél többet megtudjon, s meghalljon Isten
dolgairól.



Így készüljön a konfirmációra, arra az alkalomra, amikor ő maga önként vallást tesz a
Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Konfirmációján, mint aki érte felelős, és is
részt veszek, addig pedig minden segítséget megadok számára, hogy a Református Egyháznak
hűséges tagjává növekedhessék.



A keresztelés alkalmával az istentiszteleten a helyhez és az alkalomhoz méltóan veszek részt.
Gyermekemért, keresztgyermekemért a lelkipásztorral együtt imádkozom meghajtott fejjel és
összekulcsolt kézzel.



A lelkipásztor kérdésére hangosan válaszolok, kérem Istent, adjon hitet, erőt és szeretetet
ígéretem, fogadalmam teljesítéséhez.



Keresztelésre csak aztán kerülhet sor, miután a szülők részt vettek a felkészítésen, és befizették a
folyó évi egyházfenntartói járulékot.

A keresztelés, ill. a keresztség jelentése
Mi a sákramentuma?
A sákramentum jelentése: Szentség, szent dolog


olyan dolog, ami Isten számára nagyon fontos és értékes



ezért az ember számára is fontos és értékes kell, hogy legyen, emiatt az ember kész sok
mindent feláldozni (pl. idejét)

Mi a keresztség?
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A keresztség Isten szerződése, szövetsége a szülőkkel és keresztszülőkkel. Egy feltételt szab Urunk: „Az
én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.” Jeremiás könyve 32. rész 38. vers
Ha elfogadjuk ezt a feltételt, és mi az ő népe leszünk, akkor iránta engedelmességgel tartozunk. Ő pedig
megáldja életünket.
Isten áldása azonban nem jelent biztosítékot, garanciát az anyagi jólétre, az egészségre, hogy a bajok és
betegségek elkerülnek minket.


Isten áldása azt jelenti, hogy minden körülmény között van és lesz kibe kapaszkodni, nem juthat
életünk zsákutcába, nem válik céltalanná vagy reménytelenné.



Isten áldása azt jelenti, hogy méltóságot kap az életem. Képes leszek emberi életet élni, akár
gazdagon, akár szegényen. (Sok gazdag él emberhez méltatlan életet: homoszexualitás, ital,
kábítószer, önpusztító szenvedélyek; és sok szegény eladja magát, lop, stb.)

Isten szeretne ezektől megóvni azzal, hogy szövetségébe von minket, azokat, akik akarjuk ezt a
szövetséget.
Egy gyermek, különösen egy csecsemő, nem tudja még eldönteni, hogy akarja-e vagy sem ezt a
szövetséget Istennel. Ezért szokott felmerülni a kérdés: Miért „kell” mégis megkeresztelni a
gyermekeket? Először is nem kell, hanem ez egy lehetőség. Másfelől a felnőtt ember, különösen a
gyermek szülei vannak döntési helyzetben. Ők nagyon sok mindenről eldöntik, hogy jó lesz a
gyermeküknek (pl.: hidegben felöltöztetik még akkor is, ha a gyermek tízszer is leszedi a fejéről a sapkát.
Ha sírva könyörög, hogy ne kelljen iskolába járnia, akkor is kézen fogják, és elviszik őt. Ha védőoltást
kell kapnia, akkor is erősebb a szülő akarata, mint a gyermek sírása, kapálózása. stb.) Ezért, ha tudjuk,
hogy Isten szövetsége jó, akkor miért ne vonnánk a gyermekünket is be ebbe a szövetségbe?

Nagy a szülők és a keresztszülők feladata és felelőssége
A gyermek felnőhet úgy is, hogy nem tudja: Isten szereti őt, jót akar vele tenni, meg akarja áldani. De ez
keresztyén református hitünk szerint nem jó. Ezért a keresztséget, az Isten szeretetének a jelét meg kell
magyarázni, tanítani a gyermeknek, ahogyan nagyon sokféle tudást átadunk gyermekünknek az évek
során, és mindig korának megfelelő módon.
Egyszer a csecsemő is felnő, és képes lesz önállóan dönteni.


Lehet, hogy felveszi a sapkát a hidegben, de lehet, hogy nem. De akkor már ő dönt, és tudja, hogy
két lehetőség van: egy jó és egy rossz.



Lehet, hogy a megszerzett tudással még több tudást szerez, de lehet, hogy nem tanul tovább. De
akkor már ő dönt, és tudja, hogy két lehetőség van: egy jó és egy rossz.



Lehet, hogy betegség idején elutasítja az orvos injekcióját, mert így látja jónak. De akkor már ő
dönt, és tudja, hogy két lehetőség van: egy jó és egy rossz.



Lehet, hogy felnőve elfogadja ő maga is Isten ajánlatát, szövetségét, de lehet, hogy nem. Ő fog
dönteni. De ahhoz, hogy tudjon dönteni, meg kell ismertetni vele Isten ajándékát. Mert a gyermek
természetes állapota születésétől fogva, hogy nem ismeri Isten ajánlatát, nem ismeri a szövetség
gazdagságát.

A gyermeket erre legjobban szülei és keresztszülei taníthatják meg. Ez a református gyülekezet szeretne
ehhez segítséget adni.

Milyen segítséget adhat a gyülekezet?
1. A „templomba járás” – a templomi istentiszteleti alkalmak a gyülekezeti közösséget teremtik meg
a szülők számára. Az istentiszteleteken az igehirdetések Isten szövetségéről szólnak, mivel ez egy
kimeríthetetlen téma. Az egész Biblia 66 könyve, 1200 oldala erről szól, mégsem unalmas.
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2. A gyermekeknek pedig életkoruknak megfelelő gyermek-istentiszteleteken, hittanórákon, ifjúsági
alkalmakon vehetnek részt.

A szülők és keresztszülők feladata
A szülők és keresztszülők tesznek fogadalmat Isten és a gyülekezet előtt, hogy gyermeküket hitben
nevelik és neveltetik. Ami azt jelenti, hogy Istenről beszélnek, imádkoznak a gyermekükért és
megtanítják őt imádkozni.
Az imádkozás: nem más, mint beszélgetés Istennel. Egyszerű mondatokban elmondjuk Urunknak
hálánkat, köszönetünket, örömeinket, kérdéseinket, aggodalmainkat, bánatunkat, stb.
Már óvodás kortól hittanra hozzák a gyermeket. Nem kell megkérdezni a gyermeket, hogy akar-e, mert a
szülő tudja, hogy a hittan jó, ezért viszi, küldi és engedi gyermekét a hittanfoglalkozásokra.

Mit jelent a gyermek fejére öntött víz?
A víz ősi szimbólum, melynek kettős jelentése van:
1. A víz halál és az élet jele – aki elmerül a vízben, az (jelképesen) meghal, aki pedig felbukkan a víz
alól, az életet, új életet kap. Vagyis, Isten egy új életet ajándékoz annak, akit megkeresztelnek.
(Mintha a gyermek elmerült volna, majd felbukkant volna a vízből. Vannak egyházak, ahol
ténylegesen egy nagy medencében alámerülnek még a felnőttek is, de abban az esetben is a
jelképes jelentés a fontos.)
2. A víz a megtisztulás jele – Az ember bűnös, Isten pedig kész a bűnöktől megtisztítani az embert
olyan valóságosan, ahogy a víz megtisztítja a testünket.

Hogyan kapcsolódik mindehhez Jézus Krisztus személye?
1. Jézus Krisztus az Atya Isten Fia. Őt azért küldte Isten erre a Földre, mert az első szövetséget, az
ősszövetséget az ember teljesen megrontotta. Isten ezt a szövetséget meg akarja újítani az
emberrel Jézus Krisztus által.
„Eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem olyan
szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről.
De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a
szövetség, …- így szól az Úr -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük
leszek, ők pedig népem lesznek.” (Jeremiás 31,33)
2. Az új szövetség lényege, hogy nem kellenek állatáldozatok a bűnbocsánathoz és az üdvösséghez,
csak és kizárólag a Jézus Krisztusban való hit kell.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot,
hanem,
hogy
üdvözüljön
a
világ
általa.”
(János
evangéliuma
3,16-17)
„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (Apostolok Cselekedetei
16,31)
3. És végül maga Jézus Krisztus adott utasítást a barátainak, követőinek, hogy kereszteljenek:
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek nevében…” (Máté evangéliuma 28,19)
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Tudnivalók gyermekük keresztelését kérő szülőknek
Úri imádság (gyülekezet és lelkész együtt mondja)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te
akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg
a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen
Apostoli Hitvallás (család, gyülekezet, lelkész együtt mondja)
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették; Alászállt a poklokra; harmadnapon
feltámadt a halottak közül, fölment mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és
holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test
feltámadását és az örök életet. Ámen.

A fogadalom
1. Lelkész: Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten
szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
Szülők, keresztszülők: Akarjuk.
2. Lelkész: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a
konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet
előtt?
Szülők, keresztszülők: Ígérjük és fogadjuk.

Felnőtt keresztelés fogadalma
Lelkész: És most kérdezlek, Testvérem:
Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a szent keresztség által a keresztyén anyaszentegyház tagjává és Jézus
Krisztus követőjévé lenni?
Felelet: A Szentlélek segítségét kérve, igen.

Ének a keresztelés előtt
329. dicséret 2. vers: „Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél, :/: Még rólad misem tudtam én:
tulajdonoddá tettél, Még meg sem formált szent kezed, Már elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.”
vagy
431. dicséret: Úr Isten, kérünk tégedet: Keresztelj és moss meg minket, És tisztíts meg kegyesen; A Krisztusnak ő
vérével Nagy bűneinket töröld el Szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, Mindent mi bennünk
megszerezz: Végy körül szerelmeddel, Hogy a te szövetségedben Megmaradjunk mindvégiglen, Minden mi
gyermekinkkel.

Keresztelési Ige, amit a lelkész olvas (Máté 28,18-20):
Jézus mondta:
„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam
néktek és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
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