
Vizsgálják meg azok mesterségét és foglalkozásait, akiket a tanításra 
vezettek. Ha valaki bordélyháztulajdonos, vagyis örömlányokat tart, 
vagy hagyjon fel vele, vagy utasítsák el. 
Ha valaki szobrász vagy festı, tanítsák meg neki, hogy ne készítsen 
bálványokat. Vagy hagyja abba, vagy utasítsák el.  
Aki gyerekeket oktat, helyes, ha abbahagyja, de ha nincs más 
mestersége, engedjék meg neki, hogy folytassa. 
Aki gladiátor, vagy gladiátorokat oktat a harcra, vagy aki az arénában 
vadállatokkal küzdı „vadász”, vagy gladiátori játékokkal foglalkozó 
tisztviselı, az vagy hagyja abba, vagy utasítsák el. 
Ha valakinek hatalma van élet és halál fölött, vagy egy város bíborba 
öltözött legfıbb tisztviselıje, az vagy hagyja abba, vagy utasítsák el. 
 (Traditio Apostolica XVI.) 
 
 
Senki se ereszkedjék le a vízbe úgy, hogy bármi idegen dolog is van 
rajta.  (Traditio Apostolica XVII.) 
 
 
Ekkor a diakónusok vigyék az áldozati adományt a püspökhöz. İ 
pedig adjon hálát a kenyér fölött, hogy Krisztus testét jelenítse meg, 
aztán a kevert borral telt kehely fölött, hogy legyen megjelenítıje 
annak a vérnek, amely mindazokért ontatott ki, akik hisznek benne: 
majd az összekevert tej és méz fölött, hogy az atyáknak tett ígéret 
beteljesülését jelenítse meg, melyben tejjel-mézzel folyó földrıl volt 
szó, és amelyet Krisztus teljesített, amikor testét adta, melybıl 
gyermekek módjára táplálkoznak a hívık.  (Traditio Apostolica XXI.) 
 
 
Elengedhetetlen az, hogy a vízbıl emelték ki ıket, mert ezáltal lesz 
bennük élet. Nem képesek másként bejutni az Isten országába, ha csak 
nem halnak meg az elıbbi életük számára. Akik nem szállnak le a 
vízbe, azok halottak, akik pedig leszállnak oda, ık élnek.  
 (Hermas 9,16,2.4) 
 
 
Az isteni keresztség szent fürdıjéhez vezettek titeket, ahogyan 
Krisztust vitték a keresztrıl a közelben fekvı sírhoz. 
Az üdvös víz egyszerre sír és anya lett számotokra. 
 (Jeruzsálemi Szent Cirill Myst. Cat. II.4) 
 
 
A Krisztusban való keresztség nem más, mint Krisztus halálának képe,  
a keresztrefeszített Krisztus halála pedig szintén nem más, mint a 
bőnbocsánat képe. Amint tehát Krisztusnál valóságosan beállt a halál, 
úgy nálunk is megtörténik bőneink elengedése; és ahogy nála valóban 
a feltámadás következett, úgy nálunk valóban a megigazulás 
következett.  (Szent Ágoston: Ench. 14,52) 
 



Isten adományai közül a keresztség a legszebb és legcsodálatosabb. A 
következı nevekkel illetjük: ajándék, kegyelem, kenet, 
megvilágosodás, romolhatatlanság köntöse, újjászületés fürdıje, pecsét 
és minden más, ami igazán érték. Ajándék, mert azok kapják, akik 
semmit sem hoznak magukkal; kegyelem, mert a bőnösök kapják; 
baptismus, mert a bőnök elmerülnek a vízben; kenet, mert szent és 
királyi (mint azok, akiket fölkentek); megvilágosítás, hiszen ragyogó 
fény; köntös, mert eltakarja szégyenünket; fürdı, mert megmosdat; 
pecsét, mert megıriz bennünket és Isten uralmának jele. 
 (Nazianzi Szent Gergely: Oratio 40,4) 
 
 
 
Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, 
az ı halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis 
eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya 
dicsıségébıl föltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. 
 (Róm 6,3-4) 
 
 
 
Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemzetet megkeresztelvén ıket az 
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítván ıket megtartani 
mindazt, amit parancsoltam nektek.  
 (Mt 28,19-20) 
 
 
 
Tartsatok bőnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus 
Krisztus nevében bőneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát.  (ApCsel 2,38) 
 
  
 
N., én megkeresztellek téged az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek 
nevében. 
Isten szolgája, N. megkereszteltetik az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében. 


