
A keresztelő istentiszteleti rendje 
 
Egyházközségünk rendje szerint a keresztelés az istentisztelet elején történik. A szülők és 
keresztszülők a szószékkel szemben az úrasztala előtt elhelyezett székeken foglalnak helyet. 
Ha a család népesebb közösséggel rendelkezik, a az első padsorokban foglalnak helyet. (A 
szószékkel szemben lévő padsorok a presbitereké, a női oldal első sora pedig a lelkészcsaládé. 
Ezeket kérjük szabadon hagyni.) Fényképezni lehet, ha az semmi módon nem zavarja a 
szertartást.  
KÖSZÖNTÉS 
A lelkipásztor orgonaszó kíséretében a presbiterek élén bevonul a templomba, az úrasztalához 
megy s egy, a Bibliából vett idézet alapján Isten nevében köszönti a gyülekezetet.  
 
ÉNEK 
A keresztelés egy énekvers éneklésével kezdődik, melyet a gyülekezet fennállva énekel. Ezzel 
fejezzük ki tiszteletünket Isten iránt. Az ének lényegében kötött formában megfogalmazott 
imádság. Az énekszámok a Református Énekeskönyv számozásához igazodnak, az egész 
istentisztelet énekrendje a keleti (orgona) és nyugati karzaton elhelyezet ének kirakó táblákon 
láthatók.  
 
SZENTÍRÁSOLVASÁS  
Ezt a gyülekezet helyéről felállva hallgatja. A felolvasott bibliai rész az utána következő, 
szülőkhöz és keresztszülőkhöz szóló igehirdetés alapját képezi.  
 
IGEHIRDETÉS 
A gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja figyelemmel. A keresztelés gyülekezeti esemény, 
nem csupán a család ügye, akinek a gyermekét kereszteljük, ezért egy nagyobb közösség, a 
gyülekezet is részt vesz rajta.  
 
KERESZTELŐI KÉRDÉSEK  
A lelkipásztor felszólítására a gyülekezet feláll a helyéről, mert két kérdés hangzik a 
keresztszülők és szülők felé, amelyekre hallhatóan kell felelniük. Egyik egy akarat 
kinyilvánítás arra nézve, hogy gyermeküket meg kívánják kereszteltetni. A másik kérdés egy 
ígéret, amely arra vonatkozik, hogy a gyermeket keresztyén hitben nevelik.  
 
HITVALLÁS  
A család a gyülekezettel együtt elmondja az Apostoli Hitvallást, amellyel nyilvánosan 
kinyilvánítják a Szentháromság istenbe vetett hitüket.  

 
Hiszek egy Istenben, 
mindenható Atyában, 
mennynek és földnek teremtőjében. 
 
És a Jézus Krisztusban, 
Az Ő egyszülött Fiában, 
mi Urunkban,  
ki fogantaték Szentlélektől, 
születék szűz Máriától, 
szenvede Poncius Pilátus alatt, 
megfeszítteték, meghala és eltemetteték, 
szálla alá poklokra, 



harmadnapra halottaiból feltámada, 
felméne mennyekbe, 
ül a mindenható Atya Istennek jobbján, 
onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. 
 
Hiszek Szentlélekben. 
Hiszek egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat, 
szenteknek egyességét, 
bűneinknek bocsánatát, 
testünknek feltámadását 
és az örök életet. Ámen.  

 
IMÁDSÁG  
Az Apostoli Hitvallás elmondása után a lelkipásztor imát mond a gyermekért és a családért. 
Ezt mindenki fennállva, összekulcsolt kézzel hallgatja.  
 
KERESZTELÉS 
Az édesanya átadja gyermekét valamelyik keresztszülőnek (általában a keresztanyának), aki a 
keresztelő medencéhez viszi a gyermeket. A gyermeket tartó keresztanya mellé a keresztapa 
áll, mögéjük a szülők. A család többi tagja a helyén marad. A lelkipásztor a gyermek fejét 
meghinti a keresztvízzel. Valljuk, hogy amiképpen kétségtelen, hogy a gyermek fejét érinti a 
keresztvíz, olyan bizonyos, hogy Isten az ember engedelmességének feltétele alatt 
megpecsételi azt az ígéretét a gyermekre nézve is, amit Jézus Krisztus mondott, amikor 
elrendelte a keresztelést: „ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté 
28,20).  
A keresztszülők és a szülők a keresztelő medence előtt a szószék irányába kicsit oldalt állnak. 
Ha több gyermeket is keresztelnek, ott megvárják, míg mindenig gyermek keresztelésére sor 
kerül.  
 
ÁLDÁS 
A lelkipásztor Isten áldását mondja a megkeresztelt gyermekre.  
Eztán a keresztelő családok elfoglalják a helyüket, a gyülekezet is helyet foglal. A keresztelés 
végeztével lehetőleg a keresztelő család is maradjon ott az istentisztelet további folytatásában. 
Ha a kisgyermek nyugtalan, édesanyja olyan természetesen igyekezzék lecsillapítani, mint 
odahaza. Ha ez az igyekezete nem jár eredménnyel, valaki vigye haza a gyermeket, de a 
család maradjon ott az istentisztelet végéig. 
 
ÉNEK  
A keresztelő után a gyülekezet a lelkipásztor felszólítására helyet foglal és ismét énekkel 
magasztalja Istent. Ez rend szerint egynél több énekvers. Ezzel vezetődik át a keresztelés az 
istentisztelet további menetébe.  
 


