
A körűlmények megkövetelték, hogy az egyházba való belépésnek szígorú
követelményei legyenek. A gyermekkeresztelés csak a III. században kezd álta
lánossá válni. A felnőtt keresztelkedőket a katekumenátus (hittanulók) intézmé
nye készítette elő a belépésre. Az előkészülett idő a körűlmények szerint vál
tozott Az elvirai zsinat a III. század végén két esztendőben jelölte meg a kate
kumenátus idejét. A vízkeresztséget a vérkeresztség is helyettesítette. Tertullia
nus írja, hogy Septimius Severus üldözése alatt már hítjelöltek is szenvedtek
vértanúhalált.

Az ősegyházban a katonáskodás kérdésében nem alakult ki egységes felfo
gás. Egyesek, mikor keresztények lettek, elhagyták a hadsereget, mások tovább
szelgáltak. és sok esetben ennek köszönhető, hogy a Birodalom eldugott sarka
iba is eljutott Jézus híre, mert légiók mindenfelé állomásoztak.

Voltak olyan foglalkozások, amelyeket a közösségek nem tűrtek meg tagjaik
nál. Színész, táncos, gladiátor csak úgy léphetett be a hitjelöltek közé, ha fel
hagyott eddigi foglalkozásával - írja Lortz. Veszélyesnek tartották az ötvös
mesterséget, a szobrászatot és festészetet is, mivel ezek' pogány istenszobrokat
is készítettek, vagy pedig alkotásaikban áthágták az erkölcsi határokat. Annál
jobb szemmel nézték és ajánlották például az orvosi foglalkozást. Maguk a
papok is gyakran voltak orvosok. A keresztények határozottan eJítélték az ókor
szórakoztató iparát, a cirkuszi játékokat. Jézus híveinek egyik közismert ismer
tető jegye mindvégig éppen az volt, hogyacirkuszokban nem mutatkoztak.
Többek között emiatt tartották őket túlságosan komolynak és az élet megve
tőlnek. A testgyakorlást azonban szívesen vették. Alexandriai Szent Kelemen
például kifejezetten ajánlja az ifjúságnak, mert "a test és lélek fejlődésére nagy
hatással vannak".

A pénz, az öltözködés és étkezés mértéktelensége sok keresztény férfit és nőt

megkísértett az üldözések elmúltával. Ezekre gondolva vonja le a következte
tést Szerit Jeromos a IV. században Remete Szent Pál életéből: " ... talán meg
szabad kérdeznünk e kis munka végén azoktól, akik gazdagságukat nem is bír
ják összeszámolni s házaikat márvánnyal burkolják s nyaralóikba vagyonokat
ölnek, vajon mi hiányzott ennek a szent öregnek a földön? Ti gyöngyös ser
legekből isztok, ő két tenyeréből szüresölgette a vizet Ti aranyból szőtt tuni
kában páváskodtok, az ő testét rabszolgártok leghitványabb condraja sem takar
ta . .. Pált hitvány sivatagi homok födi, de sírjában a dicsőséges feltámadást
várja; fölöttetek drága kripták emelkednek, hogy cselekedeteitekkel együtt az
örök tűznek adjanak. Legyetek hát irgalmasok magatok iránt, kérlek ..."
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