# 123
9.hét
Kedd 1234-1245
A KERESZTSÉG MÜSZTAGÓGIÁJA
1234 A keresztség szentségének értelme és kegyelme világosan megmutatkozik ünneplésének
szertartásaiban. Azok a hívők, akik e szertartás mozdulatait és szavait figyelmes részvétellel követik,
beavatást nyernek abba a gazdagságba, melyet ez a szentség minden újonnan megkeresztelt
számára jelez és létrehoz.
1235 A kereszt jele a szertartás kezdetén Krisztus pecsétjét jelzi azon, aki hamarosan hozzá fog
tartozni, és a megváltás kegyelmét jelzi, melyet Krisztus a keresztje által szerzett nekünk.
1236 Isten Igéjének hirdetése a jelölteknek és az összegyűlteknek megvilágítja a kinyilatkoztatott
igazságot, és fölkelti a hit válaszát, ami nem választható el a keresztségtől. A keresztség egész
különleges módon "a hit szentsége", mert szentségi ajtó a hit életébe.
1237 Mivel a keresztség szabadulást jelent a bűntől és bujtogatójától, az ördögtől, a jelölt fölött egy
(vagy több) ördögűzést végeznek. Megkenik a keresztelendők olajával, vagy a keresztelő ráteszi a
kezét, ő maga pedig kifejezetten ellene mond a Sátánnak. Így fölkészülve megvallhatja az Egyház
hitét, melyre a keresztség által "rábízzák".
1238 A keresztvizet egy lélekhívó imádsággal (epiklézissel) a keresztelés szertartásában vagy
húsvét vigíliáján szentelik meg. Az Egyház kéri Istentől, hogy Fia által a Szentlélek ereje szálljon le
erre a vízre, hogy akik benne megkeresztelkednek, "vízből és Lélekből" szülessenek meg (Jn 3,5).
1239 Ezután következik a szentség lényegi szertartása: a tulajdonképpeni keresztelés, mely a
Krisztus húsvéti misztériumához való hasonulással jelzi és létrehozza a bűnnek való meghalást és a
Szentháromság életébe való bemenetelt. A keresztelés legkifejezőbb formája a keresztvízbe történő
háromszoros alámerítés. De már az őskeresztény kortól kiszolgáltatható a keresztség a
keresztelendő fejének háromszori, vízzel történő leöntésével.
1240 A latin Egyházban e háromszoros leöntést a keresztelő e szavai kísérik: "N., én
megkeresztellek téged az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében." A keleti liturgiákban a kelet felé
fordult katekumennak mondja a pap: "Isten szolgája, N., megkereszteltetik az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében", és miközben kimondja a Szentháromság személyeit, háromszor alámeríti a
vízbe és kiemeli őt.
1241 A megkenés a szent krizmával, a püspök által megszentelt jó illatú olajjal az újonnan
megkeresztelt számára a Szentlélek ajándékát jelenti. Kereszténnyé, azaz a Szentlélektől "fölkentté"
vált, tagja lett Krisztusnak, aki fölkent Pap, Próféta és Király.
1242 A keleti egyházak liturgiájában a keresztség utáni megkenés a krizmáció (bérmálás)
szentsége. A római liturgiában előre jelzi azt a szent krizmával való fölkenést, melyet majd a püspök
fog kiszolgáltatni: a bérmálás szentségét, mely a keresztségi fölkenést mintegy "megerősíti" és
tökéletesíti.

1243 A fehér ruha szimbolikusan jelzi, hogy a megkeresztelt Krisztust öltötte magára, Krisztussal
együtt föltámadott. A húsvéti gyertyáról meggyújtott keresztelési gyertya azt jelenti, hogy Krisztus
megvilágosította a megkereszteltet. Krisztusban a megkereszteltek "a világ világossága" (Mt
5,14). Az újonnan megkeresztelt az egyszülött Fiúban most már Isten gyermeke.
Elmondhatja Isten gyermekeinek imádságát: a Miatyánkot.
1244 Az első áldozás. Az új keresztényt, miután Isten gyermeke lett és menyegzői ruhába öltözött,
bebocsátják a "Bárány menyegzői lakomájára", és megkapja az új élet eledelét, Krisztus testét és
vérét. A keleti egyházak elevenen őrzik a keresztény beavatás egységét azáltal, hogy a szentáldozást
minden újonnan megkereszteltnek és megbérmáltnak, még a csecsemőknek is kiszolgáltatják,
emlékezvén az Úr szavára: "Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, ne akadályozzátok őket!" (Mk
10,14). A latin Egyház a szentáldozáshoz járulást azoknak tartja fönn, akik elérik az értelem
használatának korát, de a keresztség Eucharisztiára nyitottságát azzal fejezi ki, hogy az újonnan
megkeresztelt csecsemőt a Miatyánk elimádkozására az oltárhoz viszi.
1245 A keresztelés szertartását ünnepélyes áldás zárja be. Újszülött keresztelésekor az anya
megáldásának különleges jelentősége van.

