MI A KERESZTSÉG, HOGYAN KERESZTELÜNK?
A Bibliában ezt olvassuk: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül.” (Márk
16,16.). A keresztség tehát a hit következménye és a Jézus Krisztus
melletti elköteleződés külső jele. Így, aki megkeresztelteti gyermekét,
amellett dönt, hogy a jézusi normák szerint kívánja nevelni őt.

Lépések megkereszteltetésig:
 Informálódás a Lelkészi Hivatalban, a lelkésznél;
 A keresztelésre várók tájékoztatást és felkészítést kapnak a
keresztség lényegéről;
 A tájékoztatóban leírtak elfogadása után gyermekük adatait
bediktálják az anyakönyv számára;
 Keresztyénnek lenni azt jelenti: Jézus Krisztushoz tartozó;
 A hithez alapvető a Biblia és hitvallásunk ismerete: Apostoli
Hitvallás, Mi Atyánk, Heidelbergi Káté 1-2. kérdés-felelet.
 Mivel a hitre való nevelésre nézve a szülők (és keresztszülők)
fogadalmat tesznek, ezért közülük legalább egy, reformátusnak
keresztelt, konfirmált, hívő egyháztag kell, hogy legyen.
Amennyiben egyikük sem az, akkor kérjük, hogy a keresztelést
követően legalább egyikük iratkozzon fel gyülekezetünkben felnőtt
konfirmációra. A felnőtt konfirmáció nagy áldást fog jelenteni az
Ön hite, családja, és egész élete számára.
 A keresztelést (apa és anya) egyöntetűen kérik;
 A keresztelési fogadalmat magukra és gyermekeikre nézve
kötelezőnek tartják, következményeit vállalják;
 Keresztvíz alá a gyermeket a keresztszülők, ennek hiányában a
szülők tartják;
 A keresztelés ingyenes;
 Akik nincsenek megkeresztelkedve, nem úrvacsorázhatnak, és nem
lehetnek református gyülekezet teljes jogú tagjává;
 Mivel a református oktatási intézményekbe járó tanulók
rendszeresen foglalkoznak imádsággal, bibliai történetekkel,

ezért ajánlatos a gyermekeket megkereszteltetni. Nagy segítség a
gyermeknek, ha az otthoni légkör is keresztyén szellemiségű;
 A megkeresztelt gyermek 12-13 éves korában konfirmálhat, és ettől
kezdve már a gyülekezet úrvacsorai közösségében is részt vehet.
 Végül, a keresztelés előtt és után várjuk Önöket vasárnapi
istentiszteleteinkre, bibliaóráinkra, családos alkalmainkra ahol
hitünkben erősödünk mindnyájan. Az alkalmak rendjéről a
beszélgetésen kapunk további tájékoztatást.

Gyülekezetünkben egyaránt keresztelünk felnőtteket és gyermekeket. A
keresztség – az úrvacsorához hasonlóan – szintén sákramentum
(szentség), az Istennel való szövetség jele. Azt fejezi ki, hogy Jézus
Krisztus tanítványa vagyok; ezen az úton (keresztyénség) indultam el; és
a gyülekezet szolgáló közösségéhez tartozom.
A keresztelést minden esetben a gyülekezet közösségében végezzük,
általában a vasárnapi istentisztelet keretében.

A gyermekkeresztség liturgiája (menete):












Ének
Apostoli köszöntés
Szereztetési ige (Mt. 28,18-20.)
Igehirdetés
Hitvallás (szülők, keresztszülők és a gyülekezet hangosan
elmondja az Apostoli Hitvallást) – a keresztelői szertartás fontos
része, hiszen a szövetségbe vetett hitünk alapján keresztelünk
A szülők nyilatkozata és fogadalomtétele
Imádság
Keresztelés
A gyermek megáldása
Ének

Felnőtt-keresztségre azok jelentkezhetnek:
- akik döntést hoztak arról, hogy Jézus Krisztust követik;
- kifejezik szándékukat arra nézve, hogy gyülekezetünkhöz akarnak
tartozni;
- készek elkötelezni magukat a református keresztyén életvitelre;
- valamint részt vettek a felkészítő alkalmakon.
A felnőtt-keresztség egyúttal konfirmáció is, így arra külön már nincs
szükség. Amennyiben megvalósul a gyülekezethez való kapcsolódás
(alkalmakra járás, úrvacsorai közösségeken való részvétel, közös
teherviselés) is, úgy a megkeresztelt személy teljes jogú – választó és
választható – egyháztaggá válik a gyülekezetben.
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