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A bemerítkezés 

 

 

I. Mi a bemerítkezés? 

„A keresztség az evangélium üzenetével, a megváltó személyével és a hívők 

csoportjával való azonosulás” (Charles C. Ryrie1). Ryrie gondolatmenetét követve, 

amikor bemerítkezünk: 

 Elfogadjuk az evangélium üzenetét, miszerint bűnösök vagyunk: 

„…mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül” (Róm 3:23, RKB2). 

 Elfogadjuk a megváltó személyét, Jézus Krisztust, akinek áldozata az egyetlen 

megoldás a bűneinkre: „Jézus Krisztus… engesztelő áldozat a mi vétkeinkért… Isten 

elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért” (1Jn 2:1-2, 4:10). 

 Közösséget vállalunk mindazokkal, akik Jézus Krisztus engesztelő áldozata 

révén ugyanúgy részesedtek a bűnbocsánatban, ahogyan mi: „Mert hiszen egy 

Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, 

akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg” 

(1Kor 12:13).  

 

II. Miért kell bemerítkeznünk?  

A következő szempontok segíthetnek megérteni, miért kell a megtérésünket követően 

bemerítkeznünk:  

 Maga Jézus Krisztus is bemerítkezett: „Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal 

kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten Lelke leszáll rá, 

mint egy galamb” (Mt 3:16). Ha Jézust akarjuk követni, akkor utánoznunk kell 

cselekedeteit – jelen esetben a bemerítkezésre vonatkozóan is.  

 Jézus elfogadta és helyesnek tartotta a tanítványok bemerítő szolgálatát: „Amint 

megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és 

keresztel, mint János – jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai –, 

elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába” (Jn 4:1-3). Ahogyan akkoriban 

helyénvalónak tartotta Jézus Krisztus, hogy a tanítványai bemerítik az új 

hívőket, úgy helyénvalónak tartja ma is.  

 A bemerítkezés Jézus parancsa: „Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden 

népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Mt 

28:19). Amikor megtérünk, Úrnak fogadjuk el Jézust, akinek engedelmességgel 

                                                           
1 Charles C. Ryrie: Teológiai alapismeretek, KIA, Budapest, 1996. p. 559. 
2 A bibliai idézetek forrása: RKB – Revideált Károli Biblia, Veritas, Budapest, 2012. 
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tartozunk. Engedelmességünk első próbája pedig az, hogy eleget teszünk-e a 

bemerítkezésre vonatkozó parancsának. 

 Az őskeresztény egyház életében fontos szerepe volt a bemerítkezésnek: „Péter 

pedig azt mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus 

Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát... Akik 

azért örömmel fogadták szavát, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer 

lélek csatlakozott hozzájuk” (ApCsel 2:38, 41). Az őskeresztények a megtérőket 

minden esetben a lehető legrövidebb időn belül – az ApCsel tanúsága szerint 

azonnal – bemerítették. A kereszténység megélését nem mi találjuk ki, hanem a 

Szentírás gyakorlatát követjük, melyben fontos szerepe van a bemerítkezésnek 

(lásd még: ApCsel 8:12-13, 36, 38, 9:18, 10:47-48, 16:15, 33, 18:8, 19:5). 

 A bemerítkezésnek fontos teológiai mondanivalója van, a jelképen túlmutató 

igazságokat fejez ki: „Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a 

kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen! Mert akik meghaltunk a bűnnek, 

hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk 

a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehát vele 

együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya 

dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig eggyé lettünk vele az ő halálában 

annak hasonlósága szerint, akkor még inkább eggyé leszünk vele feltámadásában is. 

Mert tudjuk, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtlenedjék a 

bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult 

a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele. Mert 

tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé 

nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, 

hogy pedig él, az Istennek él” (Róm 6:1-10, vö.: Gal 3:27, 1Pt 3:21). 

 A Biblia szerint a bemerítkezés a hit alapigazsága: „Ezért elhagyva a Krisztusról 

való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni az 

alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a 

mosakodásokról [gr.3: „βαπτισμός”, baptiszmosz, EFO4: „bemerítkezésekről”], a 

kézrátevésről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak” (Zsid 6:1-

2). A lelki növekedésünk akkor lesz egészséges, ha az alapvető hitigazságokat 

is elsajátítjuk, és engedelmeskedünk nekik – ilyen hitigazság a bemerítkezés is.  

 

III. Mi a bemerítkezés teológiai jelentősége? 

Amint az előzőekben említettük, a bemerítkezésnek fontos, önmagán mint jelképen 

túlmutató, teológiai jelentősége van. Ezek a következők:  

                                                           
3 Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece, 28. kiadás, szerk.: Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes 

Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2012. 
4 Egyszerű fordítás, Bible League Intenrational, World Bible Translation Center, h.n., 2012. 
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 A bemerítkezés szimbolizálja a megtérésünket és a bűnbocsánat elnyerését: 

„Péter pedig azt mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus 

Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát” 

(ApCsel 2:38). „Most azért mit késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, és az Úr nevét 

segítségül hívva mosd le bűneidet” (ApCsel 22:16). Nem maga a bemerítkezés 

tisztít meg minket a bűntől, hanem a megtérés és újjászületés; a bemerítkezés 

pedig ennek az eseménynek a szimbóluma és megmutatása a nyilvánosságnak. 

Ugyanilyen fontos igazság az is, hogy a sorrend nem felcserélhető: a 

megtérésünket követi a bemerítkezés. Hit és megtérés nélkül a keresztség és 

bemerítkezés értelmetlen és alapvető jelentésével ellentétes. 

 A bemerítkezés szimbolizálja a Jézussal való egységünket. Amikor Pál a Római 

levélben a bemerítkezés teológiáját vázolja, olyan kifejezéseket használ a 

Jézussal való egységünk megragadására, mint: „megkeresztelkedtünk a Krisztus 

Jézusba”, „eltemettettünk… vele együtt”, „eggyé lettünk vele”, „eggyé leszünk vele a 

feltámadásában”, „ővele”, „élni is fogunk ővele” (Róm 6:1-10). Az életünk többé nem 

arról szól, hogy önmagunknak éljünk, hanem Jézusnak, „annak, aki értünk 

meghalt és feltámadt” (2Kor 5:15). 

 A bemerítkezés szimbolizálja a keresztényekkel való egységünket és 

közösségvállalásunkat is: „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté 

kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, 

és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg” (1Kor 12:13). Amikor bemerítkezünk, 

Krisztus Testébe meríttetünk be, és részévé válunk a keresztények családjának.  

 A bemerítkezés szimbolizálja a tanítványságunk kezdetét: „Menjetek el azért, és 

tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevében” (Mt 28:19). A bemerítkezés nem az életünk végcélja, 

hanem az új életünk kezdete, melyben Krisztus tanítványaivá válunk, és 

engedelmesen követjük őt, mint Mesterünket. 

 

IV. További kérdések tisztázása a bemerítkezéssel kapcsolatban 

Felmerülhet néhány további kérdés, melyeket érdemes tisztázni. Az Újszövetség a 

gyermekkeresztséget, vagy a hitvalló bemerítkezést tanítja-e? Van-e példa, és ha igen, 

milyen esetekben az újbóli bemerítkezésre? 

IV.1. Gyermekkeresztség. A történelmi egyházak esetében elterjedt gyakorlat, hogy 

újszülött gyermekeket keresztelnek meg. Ilyen esetekben a szülők mellett a 

keresztszülők vállalnak kezességet a gyermek hitben való neveléséért. Az esetek 

jelentős részében azonban sem a szülők, sem a keresztszülők nem újjászületett 

keresztények, így nem sok ráhatással bírnak a gyermek későbbi hitre jutásában. Meg 

kell azonban azt vizsgálnunk, hogy ez a gyakorlat összeegyeztethető-e az Újszövetség 
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tanításával. Charles C. Ryrie nyomán5 a következő szempontokat kell figyelembe 

vennünk a gyermekkeresztséggel kapcsolatban: 

a. Az Újszövetség tanúsága szerint a sorrend minden esetben ez: hitre jutás, majd 

a bemerítkezés (Mt 3:2-3, 28:19, ApCsel 2:37-38, 16:14-15, 34).  

b. A bemerítkezés szertartása jelenti felvételt az egyházba / helyi gyülekezetbe, 

ezért csak megtért és újjászületett hívők részesülhetnek benne.  

c. Az Újszövetségben olvasunk arról, hogy valaki „egész háznépével” együtt hitt 

és megkeresztelkedett. Az Ige azonban nem említi meg, hogy a háznéphez 

tartoztak volna csecsemők, vagy hogy hány évesek voltak a legfiatalabb 

családtagok. Feltételezhetjük, hogy ha a gyermekkeresztség elfogadott lett 

volna az apostoli időkben, akkor annak világos nyomát látnánk a Bibliában, és 

nem kellene feltételezésekbe bocsátkoznunk.  

IV.2. Újrakeresztelés. Az Újszövetségben találunk példát az újbóli bemerítésre, ennek 

azonban konkrét oka volt. Az ApCsel 19:1-5 említi Keresztelő János tanítványait, 

akiket Pál újra bemerített. Ennek oka az volt, hogy még nem ismerték Jézus Krisztust, 

az evangéliumot, és nem tértek meg hozzá, mint Urukhoz. Nincs szükség arra, hogy 

valaki, aki már egyszer megtért és bemerítkezett, majd eltávolodott Istentől, az újbóli 

megtérésekor, visszatérésekor ismét bemerítkezzen. Csak abban az esetben van 

szükség újbóli bemerítésre, ha nem hitvalló keresztségben részesült (pl. 

csecsemőkorban, öntudatlanul meghintették, és később jutott hitre, vagy olyan 

szektában merítkezett be, melynek gyakorlata és teológiája ellentétes a Bibliával – pl. 

Jehova Tanúi, mormonok, unitáriusok stb.). 

 

(cc) 2016. Tóth-Simon Károly 

www.infaustus.wordpress.com 

                                                           
5 Charles C. Ryrie: Teológiai alapismeretek, KIA, Budapest, 1996. p. 560. 


