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Csütörtök 1256-1266
V. Ki keresztelhet?
1256 A keresztség rendes kiszolgáltatója a püspök és a pap, valamint a latin Egyházban a diákonus
is. "Szükség esetén bárki, még a meg nem keresztelt ember is keresztelhet a szentháromságos
keresztelési formulát alkalmazva." A megkívánt szándék azonban az, hogy azt akarja tenni, amit az
Egyház a kereszteléskor tesz. E lehetőség alapját az Egyház Isten mindenkire vonatkozó üdvözítő
akaratában és abban látja, hogy a keresztség feltétlenül szükséges az üdvösséghez.

VI. A keresztség szükségessége
1257 Maga az Úr mondja, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez. Ezért adta tanítványainak
a feladatot, hogy hirdessék az evangéliumot és kereszteljenek meg minden népet. A keresztség
szükséges az üdvösséghez azoknak az embereknek, akiknek hirdették az evangéliumot és
lehetőségük van arra, hogy kérjék a szentséget. Az Egyház a keresztségen kívül nem ismer más
olyan eszközt, amellyel biztosítani lehet az örök boldogságra eljutást; ezért tiltja, hogy
elhanyagolják a küldetést, melyet az Úrtól kapott arra, hogy akik csak megkeresztelhetők, azokat
hozzásegítse a "vízből és Lélekből való újjászületésre". Isten az üdvösséget a keresztség
szentségéhez kötötte, de Ő maga nincs a szentségeihez kötve.
1258 Az Egyház a kezdettől fogva szilárdan meg van győződve arról, hogy azok az emberek, akik a
hitért halnak meg anélkül, hogy meg lennének keresztelve, a Krisztusért és a Krisztussal
elszenvedett halálukkal megkeresztelkednek. E vérkeresztség, miként a vágykeresztség is,
meghozza a keresztség gyümölcseit, anélkül hogy szentség lenne.
1259 A katekumenoknak, akik a keresztség előtt halnak meg, a keresztség kifejezett vágya, a bűneik
fölötti bánat és a szeretet biztosítja azt az üdvösséget, amit nem tudtak a szentség által fogadni.
1260 "Mivel ugyanis Krisztus mindenkiért meghalt, s minden ember végső hivatása azonos,
tudniillik isteni hivatás, vallanunk kell, hogy a Szentlélek mindenkinek fölkínálja a lehetőséget,
hogy - csak Isten előtt ismert módon - csatlakozzon e húsvéti misztériumhoz." Minden ember, aki
Krisztus evangéliumának és az ő Egyházának ismerete nélkül keresi az igazságot és teszi Isten
akaratát úgy, ahogyan azt ismeri, üdvözülhet. Föltételezhetjük, hogy az ilyen emberek kifejezetten
kívánták volna a keresztséget, ha annak szükséges voltáról tudomást szereztek volna.
1261 Ami a keresztség nélkül meghalt gyermekeket illeti, az Egyház csak Isten irgalmasságára tudja
őket bízni, amint ezt meg is teszi a megfelelő temetési szertartásban. A minden ember üdvösségét
akaró Isten végtelen irgalmassága és Jézus gyöngédsége a gyermekek iránt, mely azt mondatta vele:
"Engedjétek hozzám a kisdedeket, ne akadályozzátok őket" (Mk 10,14), följogosít bennünket a
reményre, hogy a keresztség nélkül meghalt gyermekek számára is van út az üdvösségre. Az Egyház
nyomatékosan kéri a szülőket, ne akadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szent keresztség
ajándéka által Krisztushoz jöjjenek.

VII. A keresztségi kegyelem
1262 A keresztség különböző hatásait a szentségi szertartás látható elemei jelzik. A vízbe való
alámerítés szimbolikusan utal a halálra és a tisztulásra, ugyanakkor a megújulásra és újjászületésre
is. A két fő hatás tehát a bűnöktől való megtisztulás és a Szentlélekben való új születés.
A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA ...
1263 A keresztség által az összes bűnök eltöröltetnek, az áteredő bűn és minden személyes bűn,
illetve a bűnökért járó összes büntetések. Azokban, akik újjászülettek, nem marad semmi, ami
akadályozhatná őket az Isten országába való belépésben; sem Ádám bűne, sem a személyes bűnök,
sem a bűn következményei, melyek közül a legsúlyosabb az Istentől való elszakadás.
1264 A megkeresztelt emberben mégis megmaradnak a bűnnek ideigtartó bizonyos
következményei, mint a szenvedés, a betegség, a halál, az élettel együttjáró gyöngeségek, például
jellemhibák stb., valamint a bűnre való hajlandóság, amit a hagyomány concupiscentiának (`bűnös
vágy') vagy képszerűen fomes peccatinak (`a bűn taplójának') nevez. Mivel a concupiscentia "a harc
érdekében maradt meg, azoknak, akik nem egyeznek bele és Jézus Krisztus kegyelmével férfiasan
ellenállnak, nem tud ártani, sőt, aki »szabályszerűen küzd, elnyeri a koronát« (2Tim 2,5)".
"ÚJ TEREMTMÉNY"
1265 A keresztség nem csupán megtisztít minden bűntől, hanem az újonnan megkereszteltet "új
teremtménnyé" teszi, Isten fogadott fiává; aki "az isteni természet részese", Krisztus tagja és
"társörökös" Vele és a "Szentlélek temploma" lett.
1266 A legszentebb Szentháromság a megkereszteltnek a megszentelő kegyelmet, a megigazulás
kegyelmét adja:
• ami az isteni erények által képessé teszi arra, hogy Istenben higgyen, Benne reméljen és Őt
szeresse;
• a Szentlélek ajándékai által lehetővé teszi számára, hogy a Szentlélek irányítása alatt éljen és
cselekedjék;
• az erkölcsi erények által képessé teszi arra, hogy a jóban növekedjék.
Így a keresztény ember természetfölötti életének egész organizmusa a szent keresztségben
gyökerezik.

