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A gyermekkeresztségről beszélni nehéz ma,mégpedig 
két okhói: Az egyik az,hogy hitvallási irataink ugy 
beszélnek a kérdésről hogy gyermekeinket meg kell keresz- 
telni,tehát nem a lehetőség vagy tanácsadás,hanem a 
parancs hangján szólának.Számunkra tehát a gyermekkereszt 
ség egyházunk hitvallási irataiban elfogadott dogma.Az- 
itt jelenlévő lelkésztestvérek mind felesküdtek az Á .H.ra 
amely ugyanigy beszél a gyermekkeresztségről,tehát egyikünk 
számára sem nyitott kérdés ez,mert előre tudj uk rá a 
választ.Akik itt jelen vannak mind tudják,hogy mi lesz 
az én álláspontom is,hiszen nem is lehet más,csak ez:elfo
gadom,helyeslem, vallom és hirdetem a gyermekkeresztség 
jogosultságát.Pedig még regényben is unalmas a z ,amelyiknek 
előre tudjuk a végét,hátmég egy dolgozatnál,mennyivel 
inkább ez a helyzet.

A másik ok ,ami miatt nehéz beszélni erről a 
kérdésről ez az,hogy ha az egész világ protestáns theolo- 
gusait figyeljük,azt kell látnunk,hogy jelenleg ez a 
kérdés nem foglalkoztatja a theologusokat,nem élvonalbeli 
probléma ez.Ha az utolsó három év protestáns theologiai 
irodalmát áttekintjük-amennyire ez számunkra nagy vona
lakban lehetséges-kétségtelenné válik számunkra,hogy 
két problém komplexum izgatja a világ protestáns theolo- 
gusait az egyik az Egyház,a másik az Ige .Akármerre nézünk 
mindenhol ezt kell latnunk a homloktérben..Ugyanez a 
tapasztalatunk, hogyha a mai /jelenleg/ talán vezető helyet 
betöltő svéd theologia termékeit nézzük,vagy az amerikai 
jelenleg félt.ünően élénk protestáns thol.munkát tekintjük, 
de nézhetünk Svájcra,vagy Németországra is sőt Hollandiában 
is ugyanaz a helyzet.A protestáns theologia e gócpontjain 
ugyanazok a kérdések állanak központban.Bring,Lindroth, 
Nygren,Barth, Brunner, Niebuhr K a ntonen,Carlson, Althaus.
eim,Sasse stb ,mind egészen friss irásokkal rendelkezik-- 

ezekben a tárgykörökben,de hallgatnak a gyermekkeresztség
ről. A II.világháboru befejezése óta tudomásom szerint csak 
két olyan emlitésre méltó könyvecske jelent meg,amely fog
lalkozik ezzel a kérdéssel:B arthnak az " Auslegung von 
Matthäus 28" és Oscar Cullmann nak a " Die Tauflehre des 
Neuen‘Testaments" cimü könyve.A második világháboru 
befejezése előtt de különösen a harmincas években több 
könyv jelent meg a kérdésről,főleg Barth tal kapcsolatban 
aki Die kirchliche Lehre von der Taufe c.füzetjében nemcsak 
megkérdőjelezte gyermekkeresztség jogosultságát,de egyenes 
meg is támadta azt,még pedig exe etikai okokból,ahogy ő 
mondta a reformátorok is reménytelenül összezavarták a 
keresztséig tanitását a gyermekkeresztséggel kapcsolatban.
"A gyermekkeresztség exegetikai és tárgyi mesterkedések 
és szofizmák nélkül alig menthető meg"jelenti ki és határo
zottan követeli a felnőttkeresztséget.Akkor több irás jelent



meg jórészt mind Barth ellen foglalt állást-Joachim 
Jeremiás,Asmussen,Althaus,Trillhaas,Heim tollából. 
Magyarországon is időszerüvé vált a kérdés akkor,ak kor 
1945-46 ban sok szó esett lelkész és theologus körökben 
a megtérés kérdéséről az egyreerősó'dő ébredési mozgal
makkal kapcsolatban. Ekkor .felent meg Zulaufnak egy dolgozata 
"A Keresztség Szentsége" cimen,ami tulajdonképen egy 
régebbi 1944 es előadásának bővitett változata.Később az 
Ev.Theologia,A Lelkipásztor,Uj Harangszó és Élő Viz legalább 
per tangentem foglalkozott a kérdéssel.Azóta ez a probléma 
háttérbe szorult és ma nálunk a közösség kérdése talán a 
legtöbbet vitatott kérdéseknek.Református vonalon is 
ugyanez a helyzet.Ez a kérdés pedig nem más,mint a már 
fentebb emlitett nagyvilág kérdésnek egyike: az Egyház 
kérdése. Érdekes Sót egészen csodálatos hogy Isten hogyan 
ad fel egy egy nemzedéknek azonos kérdéseket bárhol is 
éljenek a földkerekségen.Meggondolkoztató,hogy a távoli 
áusztráliába költözött öreg Sasset ugyanaz a kérdés fog
lalkoztatja mint a chikagoi Niebuhrt,vagy a baseli Barthot, 
vagy a lundi Nygrent és Aulént,vagy a tübingeni Heimet és 
számtalan névtelen csak Isten előtt ismeretes theologust, 
köztük minket is.-Ez tehát a másik ok,ami miatt nehéz 
beszélni ma erről a témáról,nem a legidőszerűbb ma.

Miért merünk és miért lehet erről mégis beszélni?
Csak egy jogosultsága van szerintem:lelkészi karunk zöme  
néha ügy megy el kérdések mellett,hogy nem törödik azzal,  
hogy ezek megoldódtak e vagy mint nyitott kérdések fentek 
feledésbe.A sok szolgálat,munka egészen érzéketlenné 
tudja tenni az embereket minden iránt ,ami közvetlenül 
nem mar a husunkba. Isten pedig nyilván azért adja a kérdése
ket minden keresztyén nemzedék életébe,hogy megválaszol
ják azokat.Nekem is jelenleg ez a feladatom:egy kérdésre, 
amely nem a legidőszerübb ,de sokak által felelet nélkül 
hagyott,választ-adni.
  A lutheránus egyház  számára nem nyitott kérdés

a  kerésztség,mert hitvallásaink tanitják,sőt követelik,de 
lehet,hogy sok lelkész számára igen is nyitott kérdés,mert 
nem ismeri ezen a ponton eléggé hitvallási iratainkat.



Bibliai alapvetés
/Nachschlagewerk-Schmoller-Virág alapján/

A reformátorok az ótestamentumi szertartásokat az UT. árny
képeinek tekintették/főleg a Zsid.és a Jkv alapján/és igy 
meglátták az OTP.ban a keresztsén előképét is.Az Ot.ban a 
keresztségre két analógiát, is lehet találni:az egyik a tisz
tulási szertartások másik, a körülmetélés.Az elsőre lássunk 
néhány igét a sok közül:IV.Móz. 19,13. valaki holtat illet 
és meg nem tisztitja magát,az megfertézteti az Urnak hajlé
kát ...és amig a tisztulásnak vize nem hintetett r á ,tisztátalan 
lesz.; -III.Móz. 14,8...a megtisztulandó ember mossa ki az 
ő ruháit. A prófétáknál,is megtaláljuk ezt a képet nem csak 
a törvényben: Ez.36,25 És hintek reátok t iszta vizet,hogy 
megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól. Zak.l3.1. igy 
prófétái a Messiásról:Azon a napon kutfő fakad a  Dávid házának 
"és Jeruzsálem lakósainak a bün és tisztátalanság ellen.-A 
másik előkép a körülmetélés amelynek a szereztetési igéje .1 .M óz. 
17,1-14 ig található:.nyolcnapos korában körülmetéltessék 
nálatok minden gyermek....Ezt az igehelyet és a párhuzamos 
helyeket gyakran citálják a gyermekkeresztséggel kapcsolatban 

Kol,2,16-17 alapján.A körülmetélés szövetségében látjuk,hogy 
isten nemcsak az Atyákat,hanem a fiákat is szerette,már előre 
szerette:őket,még születésük előtt,hiszen velük is szövetsé
get kötött.Az Ur tehát előre magáénak választ csecsemőket,akik
nek még nincs öntudatos hitük,értelmük,vagy meggyőződésük.

Az Ot.ban a Luther forditásban egyszer elő is fordul 
a Taufe szó.II.Kir.5,14 ben igy forditja Luther azt,hogy 
a poklos Naamán Elizeus kérésére vizbemeritkezett és megtisz
tult,Luther tehát ezt a történetet is előképnek látta a. 
keresztséghez.

Az UT ban 65 ször szerenel a baptizein ige és 19 szer 
a főnévi alakja Baptizma.  Tekintsük meg legalább csak fut ólag 
a legfontosabb igehelyeket,amelyekre később is fogunk hivatkozni 

Mind a négy evangélium elején találkozunk Keresztelő 
Jánossal,akinek a tevékenységét a szinoptikusok szerint az 
jellemzi,hogy megtérésre keresztelt és a bünök bocsánatára.A 
jáno.si keresztsén tehát tisztulási szertartás volt,mint már 
fentebb említettem III.Móz. 11-15 alapján szokásosak voltak 
az OT. gyülekezetben is az ilyen alámeritkezések,ha valaki 
tisztátalan lett és nem járulhatott Isten elé,sőt a prozeli- 
táknál is alkalmazták a körülmetélés mellett a zsidóságba 
való felvételük szertartása alkalmából.János megtérésre hivő 
keresztsége az .életteljes megu julását jelenti,gyökeres élet- 
változást .Jézus is felveszi ezt a keresztséget,hogy megmutassa, 
hogy Ö a bün nélkül való főpap szeretetből a bünös emberek 
sorába lép,közösséget vállal velük , 0 a Bárány aki hordozza a 
világ büneit.-Jézus maga nem keresztelt,de a tanitványai igen 
és mennybemenetele előtt is mintegy.végrendeletként ezt rendeli 
a  tanitványainak,hogy folytassák azt a keresztséget,amit 
János megkezdett,azzal a különbséggel,hogy minden népet keresz
teljenek ne csak Izrael népét:tegyetek tanitványokká minden 
népeket,megkeresztelvén őket az Atyának,Fiúnak és üzentlélek- 
nek nevébe.Mt.28,19.-A megdicsőült Krisztus hatalma nem ismer 
határokat ezért kell hirdetni hatalmát minden nép felett a 
tanitványi seregnek.-A tanitványi sereg engedelmeskedik is 
ennek a parancsnak Péter a pünkösdi prédikációjában mindjárt 
keresztségre hivja az embereket:.Térjetek meg és keresztelked- 
jetek meg mindnyájan a bünök bocsánatára a Jézus Kr.nak nevé- 
ben"Acta 2,38.-Filep és a többi apostolok is engedelmeskednek 
ennek a parancsnak.-Pál apostol noha maga nem tekintette a



Szándékosan használtam a kifejezést Szentháromság nevébe és 
nem nevében,mert a görög UT. is igy használja eis to onoma tou.. 
A Szentháromság vagy Jézus nevébe bele kereszteltetünk azt 
jelenti ez,hogy beleplántáltatunk a Szentháromság Istenbe.A 
természetgyermekeiből Isten gyermekei leszünk.

Az Ut. nem beszél sehol sem a Krisztus nevébe való 
keresztelés megismétléséről,ez csak egyszeri esemény lehet, 
csak mint hamis szokás lehet az ismételt keresztelés,igy 
olvassuk Zsid 9,lo ben "diaphoroi baptismoi" Károlyi „forditása 
szerint " különböző mosakodások",  itt egyszeri 
komplett befejezett cselekményről van szó jól mutatja azt 
I.Kor.6 , 1 1 ben használt ige "megmosattatok" apelousasthe" 
ez aoriötos alak,nem kell megismételni,befejezett végleges 
fordulópont a keresztyének életében,amely az egész életet 

egy "egykorra" és egy "most"ra bontja./I.Kor.6,11.Kol.2.15.
Tit.3,3 - 5 ;Gal 3,23- stb/.

Még van jónéhány igehely a keresztséggel kapcsolatban, 
de többletet az eddig elmondottakhoz nem tartalmaznak.Ezért 
inkább térjünk át akeresztség. rendszeres theologiai értékelé
sére.



A kersztség ről általában 
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A  rendszeres theologiát már nem érdekli a keresztség 
története,különböző formái stb hanem egyedül az,hogy mi 
a keresztség? Aulén legujabb dogmatikájában az elébemenő 
szeretet szentségének nevezi /i.m.379 o./ nyilván reformátori 
alapon.Isten keresi az embert,Isten szereti az embert,mielőtt 
az ember egyáltalán szerethetné Öt."A keresztség az  Atya 
tárt karjainak a kifejezése"/i.m. 38o/Itt lesz egészen nyilván
való, hogy Isten szeretete mindig megelőző szeretet.A keresztség
ben benne van a keresztyénség egész lényege süritve,koncentrált 
formában.A kegyelem országába való beleplántálást jelenti,a 
keresztségbe megtörténik a nagy változás az emberrel,de nem 
az emberben belül,hanem az ember helyzetében,státusában.Isten 
gyermekének fogadja el az embert,ahogy van.-Sokan nem látnak 
mást a keresztségben,mint a keresztyén egyház: közösségébe való 
felvétel ősi .szertartását,Kétségtelenül ez is a keresztség,de 
ennél jóval több:isten cselekedete,Isten felhasználja azt 
a cselekményt. ,amit mi keresztségnek mondunk,hogy megmutassa 
szeretetét.-A keresztség fontosságát mutatja az is,hogy Jézus 
kivételesen fontos alkalommal rendelte.mintegy végrendelete 
képen mielőtt a mennybement volna. 

Az ÁH. 17. igy. mondja ezt;hogy a keresztségről azt tanitják  
hogy szükséges az üdvösségre és hogy a keresztség által lsten 
odakinálja a kegyelmét ..-látható módon kinálja oda; a kegyelmét 
ezért is nevezik látható igének Verbum visibile.Ugyanaz a  
hatása van,mint az igének-idem est effectus sacramenti et 
verbi-csak a formája más.Az ige a. fülbe hatol,hogy meglágyitsa 
a  szivet,ugy a szentség a  szemen keresztül hat a szivre- 
pictura verbi- Azt a  hitvallásaink, hangsulyozzák,hogy az 
igének enne k  fő kegyelmi eszköznek mindig a szentséggel 
együtt kell járnia,mert néma szentség nincs.-Mit használ a 
keresztség,mire jó? erre klasszikusan felel Luther a KK.ban 
három haszna van:eszközli a b ünök bocsánatát,másodszor 
megszabadit a haláltól és az ördögtel" harmadszor örök üdvösséget 
ád.De mindezt csak annak,aki hiszi,amit.Isten igéje mond és 
igér.Az elfogadó hitnek a fontosságát az ÁH.XIII. is hangsu
lyozza ,amikor igy szól: a szentségek azért, rendeltettek hogy 
jelei és bizonyságai legyének Isten irántunk való akaratának, 
hogy azokban aki,k velük élnek, a hitet ébresszék és erősitsék 
k Szentségekkel tehát ug y  kell élni,hogy velejárjon a hit,
amely bizik azokban az igéretekben,melyeket ;á...szentségek 
jeleznek...Elitélik azokat,akik azt tanitják,hogy a szentségek.
a cselékvény puszta elvégzése révén megigazitják az embert 
és hallgatnak arról,hogy a szentségekkel való éléshez szüksé
ges követelmény a hit,mely bizik a bünök bocsánátában."Nemcsak 
az ÁH. de többi hitvallásaink is tiltakoznak  szentségek 
egyszerü ex  opere operator jellegee éllen.

Fontos a k.eresztségnek: az állandó hatása a lutheránus 
tanitás szerint,itt látom az eltérést a reformátusokkal 
szemben,amit a Heidelbergi káté tanit /azt mi is el tudjuk 
 fogadni/65-74 kérdés/ csak nem érezzük elégségesnek,mert  
a szentségeket mint pecséteket fogják fél, amelyeknek az 
a Szerepe,-hogy emlékeztessenek bennünket az evangéliumra,de 
nem érezzük, a szentség erejét.Ezt látja Sasse is Barthnál,amikor 
Igy ir róla a szentségekkel kapcsolatban:"Csak, pecsétről és  
jelről tud Barth és n e m  akar tovább menni a Valóságos aján- 
dékig."/i.m .78 o./Luther számára erőforrás a keresztség,amely 
hozzátartozik a mindennapi keresztyén élethez:" á régi ember 
naponkénti, bünbánat és töredelem által vizbefojtassék és meg
haljon minden bünnel és gonosz kivánsággal együtt és viszont, 
naponként uj ember, jöjjön, elő és támadjon fel,aki Isten előtt



igazságban és tisztaság al örökké éljen!"Ezért beszél Luther 
szinte leirhatatlan, nagy lelkesedéssel mindig a kereesztségről, 
Sehol máshal nem találja meg annyira az evangélium legjelleg
zetesebb tulajdonságát,mint éppen itt a keresztségben.A kereszt- 
 ségben teljesen szabad kegyelemről van szó,amely az embertől 
teljesen független,itt synergizmusnak nyoma sincs ,a kere szt- 
 ség nem lehet, színezve semmiféle ethikai momentummal.Luthe 

ujra meg ujra szinte rajongással beszél Isten ajándékáról, 
amelyet a keresztségben kapott.A megtérés számára ezt jelenti: 
visszatérni a keresztségünkhöz ¡Mint neveletlen gyermekek 
elszaladunk a keresztségben hozzánkforduló Istentől vissza 
kell térnünk hozzá, igy lesz ismét a  miénk a ker.áldása

Két mozzanatot meg kell emliteném a keresztséggel illetve 
 a szentségekkel kapcsolatban, z egyik Kantonen érdekes meg
jegyzése :Mielőtt a keresztyéneknek lett volna UT ok a 
szentsg ek által állottak kapcsolatban Krisztussal a 
hangzó ige mellett,a másik Sasse megállapitása,hogy a középkor 
leggonoszabb napjaiban is megmaradt az Ige ,a keresztség és 

 az Urvacsora tehát egyház volt jelen akkor is Isten erre 
vigyázott.



A Gyermekkereszt ségről.
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Mint már a bevezetésben emlitettem,hitvallási 

irataink egyöntetüe n  azt vallják,hogy a gyermekeket meg 
kell keresztelni.Az ÁH.IX. második fele igy szól:" a 
gyermekeket meg kell keresztelni,akiket ilyen keresztség 
által Istennek ajánlunk fel,hogy kegyelmébe fogadja őket.
Elitélik az ujrakeresztelőket ,akik a gyermekkeresztséget 
elvetik és azt állitják,hogy a gyermekek keresztség nélkül 
is üdvözülnek.-Ezen a téren nincsen semmi különbség  
református hitvallásoknál sem,pl.a Heidelbergi káté a 74 kérdé-  
sében igy tanit: "a kisgyermeket is meg kell keresztelni!Mert 
mint a felnőttek ők is Isten szövetségébe és gyülekezetébe 
tartoznak...Nekik is megigértetett a váltság.-

A gyermekkeresztség egész problémátikáját-Prőhle szerint- 
"egyrészt a baptista felekezet létezése tartja ébren,másrészt 
a megkeresztelt tömegek közönyössége,mely mintha azt mutatná, 
hogy hatástalan teljességgel a gyermekkeresztség"/i.m.267/ 
Természetes hogy a keresztyénség első idejében éppenugy 

mint ma a missziói területeken/akár pogány akár zsidó misszió/ 
ez a kérdés nem probléma,mert ott az egyház csak a felnőtt 
keresztséget gyakorolja,mint normális formáját a keresztségnek. 
"E kérdés és a benne rejlő probléma nem folyik a keresztség 
lényegéből,hanem kivülről adódik .A keresztség lényegéből 
elvileg az következik,hogy a megkeresztelendő ember életkora 
nem számit:gyermek és felnőtt egyaránt megkeresztelendő. 
Közelebbről:a missziói területen felnőtteket keresztelünk, 
keresztyén környzeteben pedig ,keresztyén szülők gyermekeiről 
lévén szó gyermekeket keresztelünk."/Zulauf i.m. 3o./

Mind a reformátorok ,mind a dogmatikusok azota sokat 
küzdöttek a gyermekkeresztség megvédésével;érdekes ezen a 
téren Aulén álláspontja.O egyáltalán nem próbál védekezni- 
sőt támadásba egy át,igy ir már fentebb idézett dogmatiká- 
jában:"A gyermekkeresztség egyáltalán nem másodrangu ,hanem a 
legtökéletesebb formája a keresztségnek,amelyben a belső 
jelentése ennek a szentségnek a leginkább kidomborodik.... 
a  gyermekkeresztség mutatja leginkább Isten megelőző és ér 
demekre nem tekintő szeretetét.Itt igazán minden Isten 
szeretetén mulik,itt látjuk egészen világosan,hogy az egyház 
egészen Isten müve,a felnőttkeresztség csak helyettesitheti 
a gyermekkeresztséget,de legjobb esetben is csak pótlék"
/i.m. 381.0./

Luther a NK.ban külön szól hosszasan erről a kérdésről. 
Azzal a tanáccsal kezdihogy"  az egyszerü hivő tartsa távol 
ezt a kérdést magától és bizza a tudósokra"Három érvet hoz 
fel a gyermekkeresztség mellett:1./ Isten felhasználta eddig 
is.Isten nem adta volna Szent Lelkét nyilvánvalóan emberekre, 
akiket gyermekkorukban kereszteltek meg,hogyha nem lett volna 
kedves neki a gyermekkeresztség.Ok sem tudnák az Írást magyaráz 
ha a Szent Lélek nem adná az ajándékát. 2.Isten igéjén és 
parancsolatán fordul meg minden a gyermekkeresztségben és a 
hangsuly semmiképen sem. a gyermeken van.Ha az ige társul a 
vizhez ugy az helyes keresztség,még akkor is ha a hitem nem 
is járul hozzá,mert a hitem nem létrehozója,hanem elfogadója  

a keresztségnek!Nem lehet azt mondani,hogyha nem hiszek ugy a  
keresztség semmi,mert ez azt jelentené ,hogy azt is lehet 
mondani:ha nem hiszek ugy  nincs is Krisztus.Krisztus akkor 
is van és Ur,ha én nem is hiszek Benne.



a A 3.érve Luthernak a les-többét támadott érv,szerintem is 
az előbbiek után illogikus és evészen tarthatatlan:t. i. 

a gyermeknek van hite Luther szerint.Aulán szerint Luther 
ezt'a tételt nem e-^égz életében vallotta .Aulán is úgy lát ja, 
hogy Luther többet véd ezzel,mint amennyit kellene.Nem 
azért kereszteljük meg a gyermeket,mert van hite vagy nincs 
hite,hanem azért,mert az Ur parancsolta.-Többi hitva'llási 
irataink Luther első két tételét elfogadják és főleg a 
másodikat magyarázzák részletesen.A keresztség lényege- 
substantia baptizmi-nem függ a hittől,hanem az Isten igéjétől 
„mandátum et institutio Dei-Nem a hitem'teszi a keresztséget, 
a hitem csak felfogja és megragadja azt.

Valóban az ÜT bán nem találunk igehelyet,mely a gyermek- 
keresztséget tiltaná.Sőt amikor egész.család megkeresztelésé
ről olvasunk valószínűnek kell tartanunk,hogy gyermekekket 
is kereszteltek.A' keresztyén második és harmadik nemzedék
nél egészen magától alakult ki,erről tanúskodnak az egyházi 

atyák: Irenáus ,Hyppolitus ,Origenes ,Cypri.anus stb.
Aulén szerint a °-yermekkeresztség egészen egybehangzó az 
üt lajbelső lényegével.

Gyermekkeresztségről csak ott lehet szó,ahol ez gyülekezeti- 
ügy mondja Aulén,mert a keresztsén e legmagasabb fokának 
gyakorlása csak gyülekezeti hátvéddel lehetséges.A gyermek- 

keresz+ség az Egyház élő lelkűsmereténék ez ügye.Csak ott 
van reális alap ja a helyettesitő .hit gondolatának is.iikik 
ezt a helyettesitő hitet vallják azok Márk 2,5 re hivatkoznak 
ahol arról van, szó,hogy e^y gutaütöttet visznek Jézushoz,és 
Jézus látván azoknak hitét megköynörült a betegen.

Jézus nagyon,példátlanul szerette a gyermeket Mt 19,14 
szerint Így szólt a tanítványaihoz:Engedjétek:hozzám jönni 
a gyermekeket és ne tiltsátok el tőlem.Mi sem tilthatjuk el 
a gyermekeket attól hogy kegyelembe részesüljenek,hiszen 
a gyermekek xx az emberiség egy része,Jézus pedig mindenkiért 
meghalt.Nekik is szükségük van a kegyelemre,mert bűnben 
születtek és az OT.ban is.beléphettek a szövetségbe 8 napos 
korukban.De ahpl a keresztyén környezet,család,vagy legalább 
egy keresztyén szülő hiányoznak ott teljesen értelmetlen és 
jogosulatlan a -yermekkeresztség,erre is igaz az ige:Ne 
vessétek azt ,ami szent a* ebeknek,se gyöngyeiteket ne 
hányjátok a disznók elé.Mt.7,6 .Ma nagy felelőség van a 
lelkipásztoron és gyülekezeten egyaránt a gyermekek megkeresz- 
telésével kapcsolatban,különösen a mamut gyiile özetekben. o 
Hány gyermekekt nem keresztelünk meg,akiket mê - kellené és 
lehetne?És hányat keresztelünk meg ,akiket nem- azabaclsnc?



Gyakorlati követkézmények:
Fr.Nietzsche nevezte kora filozofiáját "Kathederfilo- _ 

sophie" nak amellyel nem érdemes foglalkozni,mert az igazi 
filozofiának kell hogy köze legyen a mindennapi élethez.
Ennek a nézetnek az analogiájára,mondhatjuk azt,hogy nem 
érdemes a "Kathedertheologie" val foglalkozni,vagyis az 
olyan theologiával,amely nélkülöz minden szálat ,amely 
a valóságos,reális élettel összekötné,amely csak a könyv
tárak vagy egyetemi helyiségek sokszor nagyon is dohos 
levegőjében érzi csak jól magát.Ennek a rövid előadásnak 
is csak akkor van értelme,másszóval akkor válik szolgálattá, 
hogyha gyakorlati következményeket vonhatunk le belőle 
min dennapi szolgálatunk számára. A következőkben néhány 
ilyen gyakorlati következményt igyekszem levonni az eddig 
elmondottakból:

l.Több igehirdetést a keresztségről ! Ez magában is 
két dolgot jelent. Először azt ,hogy a keresztség kazuáliáján 
kivül is merjünk beszélni a keresztségről.Ne féljünk,hogy 
a gyülekezeteink tulságosan sokat tudnak már ugyis a kereszt
ségről.Másodszor azt,hogy készüljünk nagyon lelkiismeretesen, 
egy-egy keresztelé si igehirdetésre,mert ez olyan alkalom 
lehet,amikor olyanok is résztvesznek az istentiszteleten, 
akiket az egyház különben- alig ér el,vagy egyáltalán non 
tud máskor megközeliteni.Minden kazuália fokozott jelentő
séggel bir ma,különösen a szekularizált rétegek felé, akik 
felé egyetlen kapcsolópontunk egy egy ilyen kazuália.

2 .Kristálytiszta tanitást a keresztségről !Egy ökumeni
kus világgyülésén hangzott el egy beszél getés folyamán az, 
nem lutheránusok ajkáról,hogy a lutheránus egyház világszerte 
felismerhető arról,hogy szinte, kinosan vigyáz a tantisztaság 
Valóban mindenhol ugy ismernek, bennünket,mint tanitó egyházat 
Sajnos magyarországi evangélikus egyházunkról nem lehet 
mindig elmondani ugyanezt.Éppen a szentségekkel kapcsolatban 
gyakran hangzanak el evangélikus szószékekről olyan prédi
kációk,amelyeket nem lehetne összeegyeztetni hitvallási 
iratainkkal.Merjünk hát tanitani is szószékről.A tanitás 
szónak a z  értelme keresztyén nyelvhasználatunkban meglehető
sen beszükült az utóbbi időkben,ugy érezzük,hogy csak 
gyermekeinket kell tanitani.Pedig a tanitást az egész 
gyülekezet igényli!Nem lehet ezt eléggé hangsulyozni,képte
lenség azt gondolnunk,hogy gyülekezeteink legnagyobb részé
nek a tanitása a konfirmációval véget érhet.A kereszty én 
ember holta napjáig nem szégyel tanulni,a lelkész sem a 
gyülekezeti tag sem.Ha Luther el merte mondani magáról-aki 
pedig a Szentirás doktora volt,és bámulatos tudással rendel- 
kezett-hogy bizony mindvégig csak tanitványai maradunk a 
Bibliának,ugy n e k ünk sem kell szégyenkeznünk tanitvány 
voltunkon.Bizony tanitványok vagyunk,akiknek még mindig 
lehet és. kell tanulniok.Tanitsunk hát tisztán a keresztségről is !

3.Nagyobb fegyelmet a keresztséggel kapcsolatban !
Különösen két konkrét esetre utalok: Az .egyik az,hogy 
merjük vállalni azt,hogy nem kell mindenkit megkeresz
telni .Ahol semmiféle emberi biztositék nincsen arra nézve, 
hogy a gyermek valaha is keresztyén nevelésben részesül
het ott nem keresztelhetünk jo lelkiismerettel !Két esetről 
tudok egy ref. és egy evangélikus esetről,amikor a kifeje
zetten atheista,sőt antitheista szülők tudta és beleegyezése 
nélkül keresztelték meg a kicsinyeket egyik esetben a 
nagynéni,másik esetben a nagymama kérésére,akik mégiscsak



illőnek tartották, hogy a kicsinyeket megkereszteltessék, 
azelőtt is m e g keresztelték mindenkit!Nem vetjük e igy azt 
ami szent az ebek elé?A gyermekkeresztség komolyságát 
veszélyeztetjük,hogyha nem szabunk;, gátat, és határt ennek 
az egyházi cselekménynek.Természetes ez azzal is jár,hogy 
a lelkész nem a keresztelés alkalmával, látja először és 
utoljára a családot, amelyik a gyermekét keresztségre hozta, 
hanem ismeri a gyülekezete tagjait é s  szemmel tartja őket. 
A másik k onkrét eset,ami ide tartozik a fegyelem kérdésé
hez, hogy eg észen kivételes esetektől eltekintve a kereszt 
szülők evangélikusok legyenek!A skandináv és amerikai
lutheránus egyházakban ez annyira magától értetődő, hogy 
szinté elő sem fordul más eset.Hogyan is lehetne jó kereszt- 

szülő az a más felekezetü keresztapa vagy keresztanya,aki 
azt sem tudja,hogy miben kell nevelnie a keresztgyermekét 
Tudok olyan evangélikus lelkészről,aki kislánya keresztszü
leiül evy református házaspárt kért meg.Nagyobb fegyelmet 
a keresztséggel kapcsolatban !

4.Gyülekezeti keresztséget ! A keresztség nem lehet 
sem magánügy sem sekrestyeügy,hanem a gyülekezet életében 
fontos esemény, örömünnap ,alkalom, a hálaadásra és könyörgésre. 
emlékezés, saját keresztségünkre.usák végszükségből keresz
teljünk kórházban,vagy háznál szinte titokban!Pesten még 
ma is"lehet látni gyülekezeti tagokat,akik az istentiszte
let szerves egészébe beletartozó keresztség előtt felállnak 
helyeikről és elhagyIák az.istentiszteletet,mert az már 
nem ráj uk tartozik.Vajj on nem a lelkészek e a felelősek, 
hogy ilyen emberek minél kevesebben legyenek.Ha igazán 
Krisztus testének a tagjai  vagyunk,ugy minden örömünk 
és bánatunk közös a többi tagéval /I.Kor.12./Gyülekezeti 
keresztséget tehát !

5.Nagyobb felelőséget a megkeresztelt gyermek iránt ! 
Ha Isten a kisgyermeket gyermeknek fogadta vajj on elfeled- 
kezhetik e a lelkész erről a drágakincsről.A gyülekezet 
felelősévet nekünk kell ébreszthetnünk a gyermekek iránt. 
Nem lehet közömbös a gyülekezet számára az,hogy hányan
kallódnak el azok közül,akik egyszer a szentkeresztség- 

ben részesültek.Isten eszközök által munkálkodik ebben 
a világban tanitják az óprotestáns dogmatikusok és mi 
is valljuk ezt,de ezek az eszközök mi is vagyunk.Nagyobb 
felelőséget a megkeresztelt gyermekek iránt!Több imádságot 
értük és több bizonyságtételt feléjük !

Végezetül hadd álljon itt Luthernak az intése:"Quivis 
christianus per omnem vitam suam sbunde satis habet,ut 
baptizmum recte perdiscat atque exerceat"Minden keresztyén
nek egészélétére elég az amita keresztségben kapott,hogy 
tanulja és gyakorolja azt !Cat.Maior.Müller 491,41.
Christiani vita nihil aliud ,quam quotidianus baptizmus!
/A ker.ség semmi egyéb,mint naponkénti keresztség !/
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