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IV. Ki veheti föl a keresztséget?

1246 "A keresztség fölvételére alkalmasak mindazok, de csak azok, akik még nincsenek
megkeresztelve."
A FELNŐTTEK KERESZTSÉGE
1247 A felnőttkeresztség az Egyház kezdetei óta ott a leggyakoribb, ahol az evangélium hirdetése
újkeletű. Ilyenkor nagyon fontos szerepe van a katekumenátusnak (a keresztségre való
előkészületnek), melynek mint a hitbe és a keresztény életbe való bevezetésnek elő kell készítenie
az embert Isten ajándékának fogadására a keresztségben, a bérmálásban és az Eucharisztiában.
1248 A katekumenátus azaz a katekumenok képzésének célja az, hogy lehetővé tegye számukra,
hogy válaszolva az isteni kezdeményezésre, és valamilyen egyházi közösséggel egységben
megérleljék megtérésüket és hitüket. Az "egész keresztény életet" átfogó oktatásról van tehát szó,
"mellyel a tanítványok kapcsolatba kerülnek Krisztussal, a Mesterükkel. A katekumenokat tehát
megfelelő módon be kell vezetni az üdvösség misztériumába; és az evangéliumi erkölcsök
gyakorlásával és meghatározott időközökben egymást követő szertartásokkal vezessék be őket Isten
népe hívő, liturgikus életébe és szeretetgyakorlataiba."
1249 A katekumenok "már kapcsolatban állnak az Egyházzal, már Krisztus házanépe, s nemritkán
már a hit, a remény és a szeretet életét élik". "Az Anyaszentegyház pedig már övéiként szereti őket
és gondoskodik róluk."
A GYERMEKEK KERESZTSÉGE
1250 Mivel bukott természettel és az áteredő bűntől megszeplősítve születtek, a kisgyermekek is
rászorulnak az új születésre a keresztségben, hogy kiszabaduljanak a sötétség hatalmából és
átvitessenek Isten gyermekei szabadságának országába, ahová minden ember meghívást kap. A
gyermekkeresztségben különösen is világosan látható az üdvösség kegyelmének teljes
ingyenessége. Az Egyház és a szülők megtagadnák a gyermektől az Isten gyermekévé válás
fölbecsülhetetlen kegyelmét, ha nem hamarosan a születés után gondoskodnának a keresztelésről.
1251 A keresztény szülők ismerjék el, hogy ez a szokás megfelel feladatuknak, hogy az Isten által
rájuk bízott életet támogassák.
1252 Az Egyház ősi hagyománya, hogy kisgyermekeket keresztel. A 2. századtól erre kifejezett
bizonyítékok vannak, de valószínű, hogy már az apostoli igehirdetés kezdetén, amikor egész "házak"
megkeresztelkedtek, a gyermekeket is megkeresztelték.

HIT ÉS KERESZTSÉG
1253 A keresztség a hit szentsége. A hitnek szüksége van a hívők közösségére. Minden hívő csak az
Egyház hitében tud hinni. A hitnek azonban, ami a keresztséghez szükséges, nem kell tökéletesnek
és érettnek lennie; elég a csíra, amelynek ki kell bontakoznia. A keresztelendőtől vagy a
keresztszülőjétől megkérdezik: "Mit kérsz Isten Egyházától?" És ő felel: "A hitet!"
1254 A hitnek minden megkereszteltben, akár gyermek, akár felnőtt, a keresztség után növekednie
kell. Ezért az Egyház minden évben a húsvéti vigíliában megújítja a keresztségi fogadalmakat. A
keresztségi előkészület ugyanis csak az új élet küszöbéhez vezet el. A keresztség a Krisztusban való
új élet forrása, melyből az egész keresztény élet fakad.
1255 Ahhoz, hogy a keresztségi kegyelem kibontakozhassék, nagyon fontos a szülők segítsége.
Ebben szerepe van a keresztapáknak és keresztanyáknak, akiknek jó hívőknek kell lenniük,
alkalmasnak és fölkészültnek arra, hogy az újonnan megkeresztelt kisgyermeket vagy felnőttet
kísérjék a keresztény élet útján. Feladatuk igazi egyházi szolgálat, officium. A keresztségi kegyelem
megőrzéséért és kibontakozásáért az egész egyházi közösség is felelős.

