
Mielőtt ez izgalmas téma részletezésébe kezdenénk,
olvassuk el Hitvallásunk 6. és 10. pontját.

A megtérés és az újjászületés (6. pont)
Hisszük, hogy a megtérés által a bűnös ember a kárhozat

állapotából az üdvösség útjára lép. A megtérő bűnös – Isten
Igéje és a Szentlélek munkája nyomán – fölismeri, megutálja
és megvallja bűneit; Isten jogos és igazságos ítélete alól az
egyetlen szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz menekül, és hit által
elnyeri bűnei bocsánatát.

Hisszük, hogy Isten a hittel hozzátérő embert Igéje és
Szentlelke által újjászüli, újjáteremti, és képessé teszi arra,
hogy a Jézus Krisztus iránti szeretettől áthatva, Isten akarata
szerint éljen. Az újjászületés valóságát a Jézus Krisztus példá-
ja szerinti élet bizonyítja.

A bemerítés (10. pont)
Hisszük, hogy a bemerítést az Úr Jézus Krisztus ren-

delte. A bemerítés az újjászületés jelképe, a Megváltóba vetett
hit szeretetből és engedelmességből fakadó gyümölcse,
Krisztussal és az ő testével, a hívok közösségével való
egyesülésünk kiábrázolása.

Bemerítésben csak az részesülhet, akinek életében
láthatók a megtérés gyümölcsei; aki az Úr Jézus Krisztusba
vetett hitéről vallást tett, és bemerítését önként kérte. Jézus
Krisztus rendelése és az apostolok példája nyomán a
bemerítendőt az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére
teljesen a vízbe merítjük.

A bemerítéssel az újjászületett ember ünnepélyesen val-
lást tesz arról, hogy bűnös életével szakítva, magát mindenestől
átadja Jézus Krisztusnak. Isten a bemerítésben részesülő embert
bizonyossá teszi arról, hogy amiképpen meghalt és eltemettetett
Jézussal együtt a bűnnek, aképpen föl is támad vele együtt új
életre. A bemerítés által kiábrázolt igazságok a bemerítendő
szívében munkálkodó élő hit által válnak foganatossá.

A bemerítésről általában.
a) Mennyire szólhat bele a család, a lelkipásztor, a

gyülekezet a döntésbe?

Nyilvánvaló, hogy szeretnénk, ha minél többen
megtérnének és hitvallásuk alapján  alámerítésben részesül-
nének. Billy Graham testvér mondta: „A gyülekezet azokért
van, akik még nem tagjai”. Természetesen értette ezt a még
kívülállókra és azokra is, akik hívő családokhoz tartoznak,
gyülekezetbe járnak, de még nem jutottak személyes döntésre.
Nem titok, hogy a missziói parancs értelmében (Mt 28,18–20)
nagyon szeretnénk és azon munkálkodunk, hogy mind a még
kívülállók, mind a lelkigondozottak megtérjenek és
bemerítkezzenek. Igyekszünk tehát minden tőlünk telhetőt
megtenni ezért, kivéve, hogy nem erőltetjük őket, hiszen ez
egyrészt ellentmondana az önkéntesség alapelvének, másrészt
a kényszerítés legtöbbször ellenkező hatást ér el.

b) Kortól függetlenül mikor érett valaki a bemerítésre,
azaz milyen előfeltételek teljesedése szükséges a
bemerítéshez?

Az ige alapján hitvallásunk ezt mondja: „Bemerítésben
csak az részesülhet, akinek életében láthatók a megtérés
gyümölcsei, aki az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéről vallást
tett, és bemerítését önként kérte.”

Bemerítő János így intette a megtérés nélkül
bemerítkezni akarókat: „Teremjetek megtéréshez illő
gyümölcsöket” (Mt 3,8).

Az Úr Jézusba vetett hit nyilván jelent bizonyos
ismeretet és bizalmat.

Az önkéntességről már szóltunk.

Gyermekek bemerítése

a) Mi motiválhatja a gyermeket a bemerítésre?

Úgy gondolja, hogy a felnőttek közé kerülhet
Vannak gyülekezetek, ahol az  énekkarban csak

bemerített gyülekezeti tagok énekelhetnek Hát bemerítkezik,
hogy az énekkar tagja lehessen.

Úrvacsoravételkor a gyülekezet nagy része feláll, akik
úrvacsorát vesznek. Neki ülve kell maradnia, pedig már nem
tartja magát kisgyermeknek.

Gyülekezeti órákon nem vehet részt, nem választhat,
nem dönthet. Sok mindenben nem veszik komolyan, ami a
bemerítés után egy csapásra megváltozik
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Nemeshegyi Zoltán

Gyermekek fehérben 
Megtérés, bemerítkezés gyermekkorban?!



Egy példaképének a döntése
A gyülekezeten belül nagyobbak, fiatalok vagy felnőttek

közül valaki (egy barátja, testvére) bemerítkezik, mindenki
örül neki. Felnéz rá, hát ő is szeretné követni ezt a példát.

Hirtelen fellángolás
Igehirdetés, bizonyságtétel vagy más hatás nyomán

eldönti, hogy követni akarja Jézust és ezért bemerítkezik A
gyermek sok mindenért tud lelkesedni, vagy vágyakozni vala-
mi után, de egy nap múlva el is felejti és másért lelkesedik
ugyanúgy.

Félelem a haláltól, a kárhozattól
Saját tapasztalatom: alsótagozatos fiammal személygép-

kocsival Tahiból jöttünk haza. Az ottani szolgálatok és egy
látott baleset hatására elkezdett beszélgetni anyukájával. Félt,
hogy mi lesz, ha meghal. Hová jut? Van-e kárhozat? Végül ott
a kocsiban imádkozott, hogy befogadja az Úr Jézust a szívébe.
Ezután megnyugodott. Őszinte döntés volt ez nála, de a
bemerítkezésre, a teljes életodaszánásra még vagy 15 évet
várni kellett.

A szülők kedvében szeretne járni
Sok szülő szavakkal is biztatja gyermekét a

bemerítkezésre. Például: „Nem gondoltál még rá, hogy
bemerítkezzél? Látod XY bemerítkezik. Hallottad, hogy ekkor
és ekkor lesz bemerítés? Én a te korodban már tag voltam. Az
lesz életem legboldogabb napja, ha te megtérsz.”

Aztán a nem konkrét utalások is. Látja az örömöt a
szülőkön, amikor mások döntenek. Szereti szüleit, hát ked-
vükben szeretne járni.

Őszinte döntés
Egyik lányunk tízévesen merítkezett be. Amikor közölte

szándékát, nagyon meglepődtünk. Nem tudtuk, mennyire
komoly a döntése. Figyeltük az életét. Elkezdett törekvők
órájára járni. Körülbelül fél év telt el, és láttuk rajta a változást.
Nem lett egyszerre húsz éves, de láttuk, hogy megérti mi a
megtérés lényege, mit jelent a döntés, a bemerítkezés. Valóban
végbe ment nála az értelmi, érzelmi és akarati változás.

b) Mi az alsó korhatár? 
Évszámokkal ezt nem lehet kifejezni. Az általános

szellemi és lelki érettségtől függ.

(Két lányunk között is nagy volt a különbség. Az egyik
sokkal érettebb volt tízévesen, önállóbb döntései voltak.)
Fontos, hogy tudjon önállóan Bibliát olvasni, imádkozni, hit-
beli kérdésekre értelmesen válaszolni.

Meddig tart a gyermekkor ebben az értelemben? Bár
hivatalosan nagykorú csak tizennyolc évesen lesz az ember, de
egy tizenhat éves ifjúra nem mondjuk, hogy gyermekkorban
tért meg.

c) Komoly kérdés az is, hogyan tagolhatjuk be a
gyülekezetbe, miként kezeljük a gyermekkorú tagokat?

Van olyan gyülekezet, ahol a 18 év alattiak, még ha
bemerített tagok is, nem vehetnek részt gyülekezetei tanács-
kozáson, nem vezethetnek imaórát.

A mi gyakorlatunk az, hogy az új tagokat igyekszünk
bevonni valamilyen szolgálatba, ajándékainak megfelelően.
Azonban arra is figyelni kell, hogy ne sztároljuk őket, ne
szerepeltessük túl sokat, ne emeljük ki a vele egykorúak
közül.

Lelkigondoznunk kell őket! Beszélgessünk velük!
Ismerjük el, amit jól, figyelmeztessük arra, amit rosszul tesz!

Mit tegyen a szülő, tanító, hogy döntésre jussanak a
gyermekek?

Tegyünk bizonyságot saját megtérésünkről!
Tegyünk bizonyságot arról, hogyan munkálkodik Isten

személyes életünkben!
Imádkozzunk értük, előttük, és ha lehet velük!
Tartsunk rendszeresen áhítatot!
Ismertessük meg velük a Bibliát! („A legjobb biblia-

fordító az édesanyám volt.”)
Beszéljünk Istenről, Jézus Krisztus megváltásáról,

bűnről, bűnbocsánatról, üdvösségről, örök életről.

Kívánom, hogy gyülekezeteinkben minél több megtért
újjászületett hívő legyen, akik bizonyságtevő életük és szavaik
által elősegítik, hogy mind a még kívülállók, mind a
gyülekezetben élő gyermekeink hitre jussanak, megtérjenek,
és örök életre jussanak.

Újpest, 2008. márc.1.
Vasárnapi Iskolai Tanítók Országos Konferenciája 

A szolgálat útján 33


