
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
I. Miért Kéne Bemerítkezzek? 
 

A. Krisztus példáját követed. 
„Abban az időben történt, hogy Jézus eljött Galilea 
tartomány Názáret nevű városából, és János bemerítette 
őt a Jordán folyóba.” (Márk 1:9) 

 
B. Mert Ez Krisztus Parancsa. 

„Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden 
népet! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent 
Szellem nevében! Arra tanítsátok őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek!” (Máté 
28:19-20) 
 

C. Bemutatja, Hogy Tényleg Újjászületett 
Hívő Vagyok. 

„Ha engedelmeskedünk annak, amit Isten mondott 
nekünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valóban 
megismertük őt.” (1János 2:3) 

 

III. Miért Kell Teljesen Víz Alá  Merülni?  
 

A. Mert Jézus is így lett bemerítve. 
„Ezután Jézus bemerítkezett. Ahogy feljött a 
vízből…” (Máté 3:16) 
 
B. A Bibliában feljegyzett bemerítések 

mind így történtek. 
(például) „Mindketten belementek a vízbe, és 
Fülöp bemerítette a minisztert. Amikor feljöttek a 
vízből…” (Apcsel 8:38-39) 
 
C. A „bemerítés” szó azt jelenti, hogy 

„víz alá meríteni”. 
 
D. Ez mutatja be a legjobban az 

eltemetést és feltámadást  
(olvasd el Róma 6:1-11)  

 

IV. Kicsoda Merítkezzen Be?  
 
Mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban. Hívő az, aki 
felismerte, hogy a bűne elválasztja őt Istentől. Minden 
erőfeszítését és törekvését a vallásos tevékenységekben és jó 
cselekedetekben feladja. Rájön arra, hogy a bűneiért Jézus 
Krisztus halála a kereszten az egyetlen dolog, ami áthidalja 
az Isten és közte lévő szakadékot. Hívő az, aki úgy döntött, 
hogy egyedül csak Krisztusban bízik az üdvösségéért. Ha 
eljutottál erre a pontra szellemi utazásod során, akkor készen 
állsz arra, hogy bemerítkezz (Apcsel 2:41; 8:12-13).  

V. Mi Van A Gyerekekkel?  
 
Az Újszövetségben nem látunk példát arra, hogy valakit úgy merítettek volna be, hogy nem ő kérte volna. Minden 
esetben akkor történt a bemerítkezés, amikor az illető egyedül és csakis egyedül Krisztusba vetette bizalmát, hogy 
üdvösséget nyerjen (Apcsel 2:41; 8:12; 10:47-48). Nálunk, a Biblia Szólban várunk addig, amíg egy gyermek el nem éri 
azt a kort, amikor már hiszi és megérti a bemerítkezés igazi lényegét. Aztán jöhet… Ha egy gyermek úgy dönt, hogy 
bizalmát Krisztusba helyezi (nem a pokoltól való félelem miatt), akkor örömmel bemerítjük őt.  

VI. Mi A Helyzet A Csecsem őkkel?  
 
A Bibliában azt látjuk, hogy a szülők hozták a kicsinyeiket Jézushoz. Ő pedig átkarolta őket, imádkozott értük és azt is 
mondta, hogy MI fogadjuk be őket. DE nem merítette be őket és nem is mondta senkinek, hogy tegyék ezt velük. Úgy 
tűnik, hogy ha biblikusan nézzük a dolgot, akkor várnunk kell, hogy meghozzák a személyes döntésüket Krisztussal. Ha 
a bemerítkezés az üdvösségről való nyilvános bizonyságtétel (ahogy a Biblia tanítja), akkor csak azokkal történhet meg, 
akik a szívükben döntést hoztak. 
 
Ha még nem történt meg veled a felnőtt bemerítkezés, habár csecsemőként már megkereszteltek, akkor az igazi, 
jelentőségteljes, ahogy Krisztus tanított róla bemerítkezésnek meg kell történnie az életedben. Teljes szívvel bátorítalak, 
hogy merítkezz be felnőttként. 

II. Mit Jelent A Bemerítkezés?  
 

A. Bemutatja Krisztus halálát, eltemetését és 
feltámadását. 

„…Krisztus a mi bűneink miatt halt  meg…eltemették, de a 
harmadik napon feltámadt....” (1Korinthus 15:3-4) 
„Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel 
Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor 
azonban Krisztussal együtt fel is támasztott benneteket 
Isten…” (Kol 2:12) 

 
B. Bemutatja az új életem. 

„Így hát, ha valaki Krisztusban van, az az ember már az Új 
Teremtéshez tartozik! Ami benne régi volt, az elmúlt, és 
minden tekintetben újjá (új teremtéssé) lett! (2Korinthus 5:17) 
„Amikor belemerültünk Jézus halálába, akkor el is temettek 
bennünket vele együtt. Ez pedig azért történt, hogy mi is új 
életben induljunk el, ugyanúgy, mint ahogy Krisztust az 
Atya-Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta a halálból.” 
(Róma 6:4) 

 
C. A bemerítkezés nem tesz Téged 

kereszténnyé. 
„Mert a kegyelem tette lehetővé, hogy a hit által 
megmeneküljetek. Ezt pedig nem ti vittétek véghez, hanem 
Isten ajándékozta nektek. De nem is a jócselekedetek 
eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. (Efézus 2:8-9) 

Annyira örülünk, hogy érdekl ődsz a BEMERÍTKEZÉS felől. Kérlek , 
ülj le valahol, és nézd át ezt a kevés információt.  Ha bármi kérdésed 
lenne, hívj bátran a 06-70-334-5570-es telefonszámo n vagy írj az 
info@hidkozosseg.hu  email címre. 
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VII. Mikor Merítkezzek Be?  
 
Minél hamarabb, miután hittél. Apcsel 8:12 „De amikor Fülöp hirdette nekik az Isten királyi uralmáról és Jézus 
Krisztusról szóló örömhírt, az emberek (férfiak és nők is) hittek Fülöpnek, és bemerítkeztek.” 

VIII. Ez Azt Jelenti, Hogy Azonnal?  
 
Nem…de a Biblia azt tanítja, hogy a döntésedet a bemerítkezés követi. Minek várnál arra, hogy „majd ha elég jó 
leszek”. Ha erre vársz, akkor sosem fogod késznek érezni magad rá. 

IX. Milyen Ruhát Viseljek A Bemerítkezésen?  
 
Olyan ruhát, ami nem baj, hogy vizes lesz! Legyen rajtad egy fehér póló (hölgyek, ti fürdőhát viseljetek alatta). Ne 
felejts el csere ruhát hozni…tudod, valamiben haza is kell menni. Hozzál törölközőt! Mivel a bemerítkezés az 
istentisztelet keretén belül lesz, ezért légy átöltözve már a kezdetén, mert nem lesz időd rá később. Pont ezért gyere 20 
perccel korábban. 

X. Kinél Kell Jelentkezni?  
 
Botár Balázsnál (06-70-334-5570 flottás). Írj az info@hidkozosseg.hu email címre. 


