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1. Kegyelmi eszköz (szentség, szakramentum)  

A keresztség egyesek álláspontja szerint: „A kegyelem Krisztustól jön, de a szentség saját erejéből közvetít”. --> ez a 

Bibliából nem bizonyítható, így nem fogadjuk el. Sem a keresztség, sem a víz nem üdvözít, és nincs saját ereje. 

2. A bemerítés előképei a keresztyénség előtt 

 Pogány tisztulási szertartások – a tisztulás szimbolizálásra használtak fürdőt, meghintést, mosakodást 

 Ószövetségi előkép – a vízzel történő mosakodáshoz a bűnbánat előfeltétel. 

 Prozelita bemerítés – beavatási cselekmény. A zsidó közösségbe történő fölvétel feltétele a nyilvános 

bizonyságtétel utáni bemerítés. 

 Bemerítő János – a bűnbánat bemerítése. hirdette a gondolkodásmód megváltoztatására való bemerítést a 

bűnök megbocsátása végett 

o Jn 1:26 – 27 János erre így válaszolt: „Én vízbe merítem be az embereket. De van közöttetek valaki, 

akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját 

kioldjam.” 

o Csel 1:5 Jézus mondta: Mert János vízbe merített be, ti pedig néhány nap múlva Szent Szellembe 

fogtok bemerítkezni.” 

 

3. Keresztyén bemerítés – Jézus Krisztusba való belemerülés 

 

a. Pünkösdi bemerítés Csel 2:4 Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem. 

A világ minden részéről összegyűlt hívő zsidókról van szó 

(ApCsel 2:38 [10 H Egyszerű]) Péter erre így válaszolt: „Változtassátok meg gondolkozásotokat és az életeteket, 

merítkezzetek be mindannyian Jézus Krisztus nevében, Isten meg fogja bocsátani bűneiteket, és a Szent Szellem 

ajándékát adja nektek. 

 

b. Nem zsidók (pogányok) bemerítése 

 Szerecsen komornyik 

 Saul 

 Kornéliusz és családja 

 

4. Mai bemerítés  

Tit 3:4 -5 De amikor Isten megmentő kegyelme eljött és látható lett minden ember számára, akkor minket is 

megmentett. De nem azért, amit mi tettünk, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk, hanem mert megkönyörült 
rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés „fürdője” által, és megújított a Szent Szellem által. 

 

Bemerítés, vagy keresztség? 

a. A bibliai időkben csak vízbe történő belemerítésről olvasunk, meghintésről, fejlocsolásról nincs szó.  

b. Gyerekkeresztség, vagy hitvalló bemerítés? 

 A Biblia nem beszél magatehetetlen emberek bemerítéséről (csecsemő, haldokló, stb) 

 Minden bibliai történetből kiderül, hogy tudatos döntés áll a bemetítés előzményeként, vagy azt 

olvassuk, hogy örvendeztek a bemerítettek, örültek az üdvösségnek (tehát nem csecsemők 

voltak). 

 

5. Miért merítkezzünk be? A bemerítés szükségessége 

 Amit nem jelent a bemerítkezés: 



o Nem ad, nem közvetít üdvösséget 

o Nem tesz tökéletessé, bűntelenné 

 

 Amit a bemerítkezés jelent: 

Bár egyes igeversek azt sugallják, hogy a bemerítés az üdvösség része: (Mrk 16:16 [CSIA hu]) „aki hisz 

és bemerítkezik, megmenekül”, de más bibliai részekből világosan látszik, hogy bemerítkezés nélkül is 

üdvözül a megtérő. (pl. a megtért lator a kereszten).  

Más igeszakaszok is egyértelműen azt mondják, hogy elegendő a hit az örök élet elnyerésére: (Jn 3:16 

[CSIA hu]) „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, 

aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen.” 

 

a. (Róm 6:4 [CSIA hu]) A bemerítkezés ővele együtt eltemetett minket a halálba, hogy amiként a 

Felkentet a halottak közül az Atya dicsősége feltámasztotta, úgy mi is megújult életben járjunk. 

b. (1Pét 3:21 [CSIA hu]) ... a vízbemerítés most titeket is megszabadít, ami nem a hús szennyének letevése, 

hanem jó lelkiismeret keresése Istennel szemben 

c. (Gal 2:19-20 [10 H Egyszerű])... Krisztussal együtt ugyanis engem is keresztre feszítettek, és 

meghaltam. Ezért többé ez már nem is az én életem, hanem Krisztusé, aki bennem él.  

 A bemerítkezés feltétele: 

o Valódi megtérés 

 Bűn felismerés 

 Bűn megvallása 

 Bűnbocsánat kérése 

 Bűn elhagyása 

o Krisztusnak odaszánt élet (újjászületés)  

 A bemerítkezés ideje – mikor érett egy hívő ember a bemerítkezésre? 

o Bibliai példák: a bemerítkezés azonnal követte a megtérést. A hitvallás alapján azonnal 

bemerítették a friss megtérőket. 

o A hívők hozzáállása: előbb erősödjön meg a friss megtért, várjuk ki, mi lesz belőle... 

 Hány éves kortól lehet bemerítkezni? 

A Biblia erre nem ad konkrét választ, de az egyértelmű, hogy olyan életkort feltételez, ahol képes tudatos 

döntést hozni az életére  

A bemerítkezünk, mert  

 Követjük a bibliai példát, engedelmeskedünk 

 Új életet kaptunk, és ezt a szellemi valóságot látható, földi eseménnyel szeretnénk mindenkinek a tudomására 

hozni 

 Életünk első nagy, és talán legnagyobb bizonyságtételi lehetősége.  

 Krisztus parancsa (Mrk 16:15 [CSIA hu]):  „Menjetek el az egész világba, s hirdessétek minden 

teremtménynek az örömhírt: Hogy aki hisz és bemerítkezik, megmenekül.  

 

Újszövetségi bemerítkezési történetek: 

1. Pünkösdi bemerítkezés Csel. 2.38-41 

2. Samáriaiak bemerítése Csel. 8.12-17 

3. Szerecsen komornyik Csel.8. 26-39 

4. Saul bemerítése Csel. 9. 1-18 

5. Lídia Csel. 16. 14-15 

6. Filippi börtönőr háznépével együtt Csel. 16. 23-34 

Bemerítkezés és gyülekezeti tagság 

 Bár a bemerítkezés nem jelent egy konkrét gyülekezethez való kötődést (tagságot), de a gyakorlatban legtöbbször 

a bemerítkezéssel együtt a gyülekezet tagjainak sorába is fölveszi az érdeklődőt, ha kéri ezt.  


