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Összefoglalás
1275 A keresztény beavatás három szentség együttesével valósul meg: a keresztség által, ami az új
élet kezdete; a bérmálás által, ami ennek az életnek a megerősítése; és az Eucharisztia által, ami
Krisztus testével és vérével táplálja a tanítványt, hogy Mesteréhez hasonlóvá alakuljon.
1276 "Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemzetet megkeresztelvén őket az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevében, és tanítván őket megtartani mindazt, amit parancsoltam nektek" (Mt 28,1920).
1277 A keresztség új életre születés Krisztusban. Az Ő akarata szerint szükséges az üdvösséghez,
éppen úgy, mint az Egyház, melybe a keresztség bevezet.
1278 A keresztség lényegi szertartása a keresztelendő alámerítése vízbe, vagy a víz fejére öntése a
Szentháromság, azaz az Atya, és a Fiú és a Szentlélek segítségül hívása közben.
1279 A keresztség gyümölcse, más szóval a keresztségi kegyelem gazdag valóság, mely magában
foglalja az áteredő bűn és minden személyes bűn eltörlését; az új életre születést, mely által az
ember az Atya fogadott gyermeke, Krisztus tagja és a Szentlélek temploma lesz. Egyidejűleg a
megkeresztelt betestesül Krisztus testébe és részese lesz Krisztus papságának.
1280 A keresztség a lélekbe eltörölhetetlen lelki jelet nyom, karaktert, mely a megkeresztelt embert
a keresztény vallás kultuszára szenteli föl. A karakter miatt a keresztség megismételhetetlen.
1281 Akik a hitért szenvednek halált, a katekumenok és minden ember, aki a kegyelem hatására,
anélkül, hogy ismerné az Egyházat, Istent őszintén keresi és teljesíteni akarja az Ő akaratát,
üdvözülhet akkor is, ha nem részesült a keresztségben.
1282 A legősibb időktől fogva csecsemőket is keresztelünk, mert a keresztség Isten kegyelme és
ajándéka, mely nem tételez föl emberi érdemeket; a csecsemőket az Egyház hitében keresztelik
meg. A keresztény életbe való belépés utat nyit az igazi szabadságra.
1283 A keresztség nélkül meghalt kisgyermekekre vonatkozóan az Egyház liturgiája arra buzdít,
hogy bízzunk az isteni irgalmasságban és imádkozzunk üdvösségükért.
1284 Szükség esetén bárki keresztelhet, csak legyen az a szándéka, hogy azt teszi, amit az Egyház
tesz, és a keresztelendő fejére vizet öntve mondja: "Én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében,"

