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Keresztelés 
 
 

A keresztség nem ér véget 
 

Textus: Máté 28,18b20 
 

1. Amit a textusról tudni kell 
Gyakran választunk a keresztelési beszédhez különböző textusokat, amelyek 
tematikusan érinthetik a keresztség lényegét, de nem ritka az, hogy a gyermekál-
dás, az élet mint ajándék, és ehhez hasonló témák adják a keresztelési beszéd 
tartalmát. Közben egyházunkban küzdünk azzal, hogy a gyülekezet tagjai vagy 
az alkalmilag megjelenők nincsenek tisztában a keresztség sákramentuma lénye-
gével. Jó lehetőség erre az, hogy a keresztelési alapigét magyarázzuk. Ennek 
hirdetése eredményeként juthatunk el arra, hogy egyháztagjaink és az alkalmilag 
megjelenők megértik a keresztség lényegét. Nyilvánvalóan egyetlen, az istentisz-
telet keretében elhangzó keresztelési beszéd ezt nem foglalhatja magába, de a 
folyamatos tanítás útján lehetőség kínálkozik erre. Így kerül súlypontozásra az a 
meghatározó szempont, hogy a keresztség, lényege szerint folytatást igényel. 
 

2. Prédikációvázlat 
Kedves Szülők, Keresztszülők, Gyülekezet! 
A családban jól előkészített alkalom számotokra ez a mai ünnepi alkalom, de a 
gyülekezet közössége számára is fokozott ünneplés ez a vasárnap, mert ünnepé-
lyessé teszi Isten megígért jelenléte mellett gyermeketek jelenléte, a ti szülői és 
keresztszülői elhatározásotok és maga a keresztség sákramentuma. Azt azonban 
nem szabad elhallgatnunk, hogy ez a mai ünnepi istentisztelet és az egyházunk 
kialakított rendje szerinti keresztelés véget ér. Maga a keresztelés néhány perc 
múlva megtörténik, de lényegéhez tartozóan a keresztség maga nem ér véget. 
Pontosabban nem veszíti hatályát. Mert éppen arról van szó, hogy a megkeresz-
telés után mind Isten oldaláról, mind pedig emberi oldalról folyamatos követ-
kezmények jönnek sorra. A keresztség kiteljesedést igényel, feltétlenül és min-
denképpen folytatás kell, hogy kövesse. 
 

2.1. Ez fogalmazódik meg az Úr Jézus szavaiban az Ő oldaláról, aki azt mondja, 
hogy a keresztség feltétlen következménye az, hogy tanítvánnyá kell tenni, illetve 
tanítvánnyá kell lenni. Ez azt jelenti, hogy tisztában kell lenni azzal, ami Jézus 
eredeti szándéka volt, ez pedig nem más, mint hogy Őhozzá tartozzunk, s általa 
az Atyához, akinek feltett szándéka az, hogy kerüljünk az Ő szövetségébe, mert 
mindenki az Ő szövetségén kívül születik. Ő tehát arra hív, hogy kerüljünk Ő 
vele magával személyes kapcsolatba. Tanítvánnyá lenni azt jelenti, hogy eljutok 
arra a tudatra, hogy ő befogadott a Vele való szövetségkapcsolatba. S ennek 
minden következményével számolok. Azzal is, amit ebben a kapcsolatban Ő ad 
nekem. Ennek a mindent átfogó része a megváltás tudata, ahogyan hitvallásunk 
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mondja: Ő minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Majd pedig ennek egyenes 
következményeként beállok az Ő szolgálatába, amely során magam is azon va-
gyok, hogy mások is részesüljenek az Ő szövetség-ajándékában. 
 

2.2. De a keresztség folytatása nem csak az önmagát ajándékozó Úr részéről 
igényel folytatást, hanem tőlünk is. Ami azt jelenti, hogy most elhangzó foga-
dalmatok alapján ott lehet a ti életetekben. Mint akik megfontoltan és felelős-
séggel kéritek a szövetségbe való befogadtatást gyermeketeknek, s ezzel együtt 
nyilatkoztok is arról, hogy a folytatással együtt járó keresztség szolgálatába áll-
tok. Mert ránk nézve is gyakorlati következményeket igényel ez az ajándék. Szép 
megfogalmazásban így hangzik nemsokára: úgy nevelem és neveltetem gyerme-
kemet, hogy … majd ő maga vallást tegyen a Szentháromság Istenbe vetett hité-
ről. 

Kedves Szülők, Keresztszülők! Szép elköteleződés ez, és komoly folytatás 
lehet a ti részetekről. Erre szeretnénk bátorítani titeket, hogy szerezzetek ér-
vényt Isten felülmúlhatatlan ígéretének azzal, hogy a keresztség fontos és szük-
séges következményeit szépen vállaljátok, s minden lehetőséggel gondozzátok 
is. Így lehet szép kibontakozása családotokban és gyermeketek életében annak a 
sákramentumnak, amiben most gyermeketek részesül. Az Úr folytatja ígérete 
szerint, hiszen ugyanitt azt mondja: Veletek vagyok minden napon a világ vége-
zetéig. Tegyétek ti is ezt elszánással és jó szívvel! 
 

Dr. Gaál Sándor (Nyíregyháza) 


