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AZ ŐSEGYHÁZ HITE ÉS ÉLETE
Eza tan ulm á ny elsősorban az Apostolok Cselekedete alapján készült, a mely az

ősegyházzal ka pcsolatba n az egyik legfontosabb forr ás. Ezenkívül sok adatot nyúj 
tanak m ég Szeri t P ál a postol level ei és a többi újszövetségi levél is .

Szen t Lukács az Apostolok Cselekedeteiben elsősorban nem erről a té máról ír,
s nem ez t a szempontot tartja szem előtt. Nehézsé get jelent továbbá az is, hogy
bi zon yos fej lődés van az ősegyház ke zdeti ideje és Szent Luká cs kora köz ött , Azutá n
k ül önbs éget kell tenni az arámul beszélő zsidó-keresztény, és a görögül beszélő

pogány eredetű közösségek között is. A hatá roka t és az elkerülhetetlen bizonytalan
sá gokat tudomásul kell venni, amikor a z ősegyházról beszélünk. Megvizsgáljuk
ma jd az Apostolok Csel ekedeteiben található m iss zíós besz édeket. A könyv szer
z ője , Sze rit Lukács , ezeket a bes zédeket a régi séma szerint alkotta m eg, r égies
k ifejez ésekkel, a m i m ég a palesztinai igehirdetés ősi formá jához tartozik.

I. Az ősegyház a hivők kőzöss ége

Kii ndulás és a hit fejlődése. Az ősegyház hi te - bá rm ennyire is új - m égsem
je lent szakítást a zsi dó vallással, mert az gyökerében továbbra is megmarad nála.
Ez elsősorban azt jel enti, hogy alap jába n sz igor ú monoteizmus ról van szó . A zsidó
vallás ból m egt ért hívek számára is az Oszövetség élő Istenéről van szó. Péter apos
tol. Is tván d ia kónu s és P ál apostol zsinagógai beszédeiben mindig megtaláljuk a
hivatkozást az Oszöv etség Istenére, a ki az atyák Istene. Bes zédjeikben m lnd íg ez
a kiindul ópont, s ebből a keres ztény h it sem enged . Ezér t a po gányoknak először

el ke ll fordulni a bálványoktól , hogy az élő és igaz Is tennek szolgálhassanak (1T i m
1,9). Ez domborodi k ki Pál apos tol beszédeiben , amelyeket Lisztrában, vagy Athén
ben mo ndo tt pogány hallgatóság előtt : " . .. a bá lvá nyok tól térjetek meg az élő

Istenhez" (A pCsel 14,15 ; 17,22- 31).
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Isten feltámasztotta Jézust (ApCsel 2,24). Hogyan jutottak el az egyistenhitből

a Krisztusban való hithez? Ez a hit a születő kereszténység jellegzetes ismertető

jegye, amely Jézus föltámadására épül. A Tizenkettő és az első tanítványok szá
mára ez megélt tapasztalat volt, ami a döntő világosságot hozta meg számukra.
Az evangéliumi történetek Jézusát - akit ők galileai működésétől fogva követtek,
akinek tanítását hallgatták, csodatetteit látták, akit láttak Jcruzsúlernben meghalni
a kereszten - Isten föltámasztotta. Ok ezt biztosan tudják, mert látták őt feltá
madása után, beszéltek és ettek vele. Isten felmagasztalta a názáreti Jézust, jobb
jára ültette a rnennyben, Krisztussá és úrrá tette. A feltámadt Jézus megdicsőülé

séből a Tizenkettő és az első tanítványok fölismern ek egy más valóságban működő

megnyilatkozást: a Szentlélek működését. Láthatjuk ezt elsősorban a pünkösd el
beszélésében (ApCsel 2,1-13). De más elbeszélések is tudósítanak arról, hogy mi
képpen jelenik meg a Szentlélek működése az eC';yházban és annak tagjaiban, mint
a messíásí idők kezdetének jele és a föltámadt Krísztus ajándéka. A kezdeti hit
ben mínden annak a meggyőződésnek van alárendelve, hogy a végső idők elérkez
tek, az üdvösség már jelen van és beteljesedett. Ez a hit szoros kapcsolatban van a
Jézusban való hittel. Jézus messiási mivolta haláláig el volt rejtve. Ettől kezdve
azonban már lehet hirdetni. A Messiás eljövetele a zsidók számára a 'remény tárgya
volt, a keresztényeknek viszont a hit tárgya: Jézusban beteljesedtek az Irások.
'A Krisztusban való hit alapja a húsvét eseménye. A föltámadás valóban "döntő
jel", mert megmutatja Jézus messiási méltóságát. Az ősegyház hite Jézus feltáma
dásában és felmagasztalásában Isten tervének beteljesedését lát.ia. .Iézus feltáma
dása úgy jelenik meg az apostolok beszédeiben, mint Isten egyedülálló cselekedete.
amelyhez hasonló nincs sem a pátriárkák, sem a próféták életében.

Név, amely minden név fölött van (Fil 2,9). Az egyház ehhez a messíúsí hit
hez régi kincstárából tudott meríteni, amely azután az egyre kifejezettebb kri szto
lógiai hithez vezetett. Jézus titkát fokozatosan tudatosították az első keresztények
Az első keresztény nemzedék elsősorban élte hitét, és nem arra törekedett, hogy
teológiai kifejezésekbe öntse azt. Hitének megfogalrnazásai bármennyire ösztön
zőek is, mégsem tökéletesek. Ennek oka elsősorban az, hogy különböző környezet
ben történt a megfogalrnazásuk. A hit érése sokkal később érintette az igehirdetést,
mint az imádságot, a pogányságból megtérteket színtén később, mint a zsidó ke
resztényeket. Az ősegyház hitének fejlődését a Jézusnak adott két címben vizsgál
hatjuk meg, amelyek a húsvét eseményére támaszkodnak. Míndkettőt a Szeritírás
fényében magyarázzák. .

Isten föltámasztotta Szol:gáját. Jézus használta az Isten szenvedő és meg
dicsőült Szelgájáról szóló énekeket, amelyek Izajás próféta könyvében találhatók
(42,1-4. 5-7; 49,1-:'5. 6-9; 50,4-9. 10-11: 52,13-:'53,12). Ezzel akart megszüntetní
bizonyos homályt személyével és küldetésével kapcsolatban. Az Apostolok Csele
kedeteiben csak egy idézetet találunk ezekből az énekekből (8,:32-:]1), de annál
több utalást. Jézusról, mint Szolgáról beszélnek az igehirdetésben (ApCsel 3,1;3-26;
8.30-35), továbbá ezt a nevet adják neki a közösségí imában (4.24-30). A Krisz
tus-Szolgaban való hit igazi értelmét Jézus szenvedésében kapta meg: Krisztus
meghalt bűneinkért. Ez a formula a palesztinai hagyományból való (1 Kol' 15,3).
A Jézus szenvedésére való utalás után azonnal következtk az utalás a bűnök bo
csánatára. Ez ugyanis a szenvedés gyümölcse. Jézus Isten Szolgája, nemcsak a
halálban, hanem a dicsőségben is. A szenvedésben azonban mint az üdvösség esz
köze jelenik meg, azután pedig mint az üdvösség szerzőie, Nevének ereje által.
A béna ember meggyógyítása utáni beszédben (ApCsel 3,11-26) megrigyelhetiük
a kapcsolatot a Név és a Szolua fölmagasztalása ki"'7;itt. A Név svercpcl a kereszt
ségnél és a bűnök bocsánatánál is: "Tartsatok bŰ'lhflllClt0t ós keresztelkedjék meg
mindegyiktek .Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánntára" (ApCsel 2.~8\.

Isten Úrrá tette Ot. Honnan származik ez a cím és mi a jelentősége? Szent
Lukács evangéliumában kétszer is szerepel, mínt Jézus messíúsí minőségének jel
zője (Lk 1,15; 2,11). De sokkal jelentősebb, ahogy Jézus saját maga haszriáljn c·,t
különösen a példabeszédekben, amelyek a Messi ás-királyt mutatiák be, mint aki
az ítélet napján eszkatologikus cselekedetét viszi végbe. Az őskeresztény közösséz
ben az "Úr" "cím használata föltételezi magát az eszkatologikus ismeretet is.
Még jobban megértjük ezt, ha összehasonl ítjuk Péter apostol pünkösdi beszédében
a Joel prófétától vett idézetet (ApCsel 2,17-21) Szent Pál leveleinek más részeivel
(1 Tesz 1,10; Róm 10.12-13), vagy pedig a Iituraiában használt formával: Marana
tha (1 Kor 16,22), Jöjj el Uram Jézus (Jel 22,20), amely visszamegy az egyház
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kezdetére. Az Úr Jézust nemcsak az idők végén kell hívni, hogy megmeneküljünk,
és akinek dicsőséges eljövetelét várjuk az ég felhőiben, hanem hívják a hívek, már
most, mert tudják, hogy föltámadása következményeképpen az Isten jobbján ül.
Jézus uralma a húsvét eseményében gyökerezik, és ez a feltétele annak, hogy ez
az uralom eszkatologikus. A keresztény hit az Úr Jézus megvallásában fejezhető
ki: nevében hisznek, nevében keresztelkednek meg, nevét hívják, szenvednek és
meghalnak érte. '

Isten Fiává rendelve ... a Lélek által (Róm 1,4). Az Apostolok Cselekedeteiben
gyakran olvassuk, hogy Jézus Úrrá lett, királyi hatalmat kapott. Ez a cím első

sorban nem személye miatt, hanem méltósága cselekvésében jár neki. Ugyanezt
lehet rnoridani az "Isten Fia" címről is. Ez a cím elég ritkán fordul elő az Apos
tolok Cselekedeteiben (9,20; 13,33). Az Úr cím, vagy az Isten Fia cím nem egyenlő
Istennel. Jézus istenségébe vetett hit nincs már kezdettől fogva világosan kife
jezve. Nem is lehet pontosan megállapítani, hogy mikor lett ez tudatos. Azt
azonban tudjuk, hogy az eszkatologikus bírói méltóság Jézusnak olyan előjoga,

amit az Oszövetség egyedül és kizárólag Istennek tart fönn. Az ősegyház az Úr
Jézusra alkalmazza az Oszövetség szövegeít, amelyek Jahvehra - az Úrra - vonat
koznak.

Lehet-e a Szentháromság-hitről beszélni az első keresztényeknél ? A Szenthá
romság-hit megtalálható náluk is, de nem a későbbi századok teológiai reflexiói
nak nívóján. A személyek a természet egységében még nem képezik megfontolás
tárgyát. A kapcsolat Isten (ritkábban "Atya"), az Úr Jézus (ritkábban "Fiú") és
a Szentlélek között üdvtörténeti szempontból kerül elő: Istenhez tartozik az üdvö
zítő terv kezdeményezése, Jézushoz ennek a tervnek a valóra váltása halála és
feltámadása által, s végül a Szentlélekhez az üd vösség adományainak a közlése
a hívekkel.

A keresztséget Jézus nevében szelaáltatják- ki egy krisztológlai hitvallás kere
tében (ApCsel 8,36-37; Róm 10.9). A Lélek adománya viszont a keresztséghez
van kötve (ApCsel 2,38; 1 KOI' 6,11 stb.). Nyomon kísérhetjük a fejlődés menetét
és elérkezünk a szentháromsági formá hoz, ami a Mt 28,19-ben található meg:
"Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket

az Atya .és Fiú és Szeritlélek nevében".
Nagy tömeg hódolt meg a hitnek (ApCsel 6,7). Szent Lukács így foglalja össze

az egyház terjedését. Jézus mondása, hogy a gyertyát. nem teszik véka alá, hanem
gyertyatartóra. az első hívek életében is valóra vált. Hitük folyamatosan kibonta
kozott és gazdagodott. Péter és Janos szavaival, nem tudtak hallgatni arról, amit
láttak és hallottak (ApCsel 4,20). Hirdették a húsvéti eseményt, mint jóhírt és meg
vallották hitüket mindenki előtt.

Hogyan higgyenek ... ha nincs, aki hirdesse? (Róm 10,14). Az evangéliumnak
ez ai első hirdetése - a kerygma - nem található tiszta állapotban az Újszövet
ség szövegeiben, Az ellenkezője lenne a meglepő ! Mégis, ezek a szövegek átítatód
tak olyan formulákkal és sémákkal, amelyek a zsidó-keresztény igehirdetés külön
böző környezetéből és idejéből jönnek. Ezek Jézus tanítása és Szent Pál jobban
kidolgozott reflexiói, vagy az evangéliumi szerzők között helyezkednek el. Az Apos
tolok Cselekedeteiben a missziós beszédek jelentős töredékeket tartalmaznak. Az Új
szövetség levelei gyakori és rövid utalásokat tesznek ezekre és ezek alapján re
konstruálhat juk az ősi kerygma lényegét.

A formulákat és semákat eléggé könnyű felisrnerni.: mert ezek a gyakori ismét
lések miatt bizonyos állandó jelleget vettek fel. Ezek fejezik ki azt a hagyományt,
amit az igehirdetőnek hűségesen át kellett adni, ahogyan ő is átvette ezeket (1 Kor
15,2).

Az új hallgatósággal való első kapcsolat óta a lényeges elemeket hirdették.
A kerygma az első helyen mindig Jézus keresztjének és feltámadásának esemé
nyére hivatkozik (1 Tesz 4,14). Ebből kiindulva két irányban bontakozik tovább és
ad jelentést az eseményeknek: a megváltó vonal, amely azt fejti ki, hogy Jézus
meghalt és föltámadt bűneinkért (1 Kor 15,3); az eszkatologikus vonal pedig azt,
hogy az lsten jobbjára fölmagasztalt Jézus eljön ítéletre (2 Tim 4,1). Ha az ige
hirdetés a zsinagógában történt - mivel a zsidók előtt ísmeretes volt Isten üdvö
zítő terve -, az Írások beteljesedésére hívatkoztak: Jézus halálára és fölmagaszta
Jására, Jézus messiási szerepére, továbbá a Szentlélek alándékaira, amelyek a mes
siási idők kezdetét jelentik. Amikor viszont a pogányok előtt hirdetik az evan-
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géliumot, arról szólnak, hogy Isten vezeti a népek és az egyes emberek történetét
bizonyos terv által, amely az üdvösségre vezet. De bármennyire is alkalmazkodnak
hallgatóságukhoz. rövidesen mégis rátérnek a keresztény üzenet központi tárgyára.
Ezt figyelhetjük meg Szent Pál athéni beszédében is. A beszéd első része Jézus
föltámadásának az állítását készíti elő. Mindenkinek meg kell térni, mert Isten
kiszemelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet ül majd a világ fölött egy arra
rendelt férfi által. "Erről mindenkinek bizonyítéket nyújtott azzal, hogy föltá
masztotta őt halottaiból" (ApCsel 17,31).

A messiási téma, ami annyira jelentős zsidó környezetben, elmosódik, amikor
Szent Pál Jézust Krisztusnak nevezi leveleiben. Nála ez a cím nem királyi cím
többé, hanem Jézus neve megváltó szerepeben. Az Apostol inkább Jézusról, mint
lsten Fiáról, s nem mint Messiásról beszél.

Térjetek meg! (ApCsel 3,19). Az evangélium hirdetői azokhoz az emberekhez
fordultak, akik hittek Istenben, s arról beszéltek nekik, hogy ez az Isten egy és
három. De milyen érzelemmel tették ezt, amikor azt akarták elérni, hogy kedvező

talajt készítsenek elő a Jézusban való hithez és megtérés kövesse azt? Az evan
gélium hirdetői azt tartották, hogy a keresztény hitet csak akkor lehet befogadni,
ha valaki tudatában van bűnös voltának, és elfogadja, hogy megváltásra szorul.
Erre az üzenet Jézus jóhírének közlése és fölhívás a megtérésre, A meggondolás
azonban különböző és az határozza meg, hogy zsidók vagy pogányok megtéréséről

van-e szó, mert a bűn nem ugyanaz. A zsidók bűne az, hogy nem fogadták el
Jézust: "Ti istentelenek keze által keresztre feszítettétek és meggyilkoltátok" (ApCsel
2,23). "Megtagadtátok a Szentet és Igazat. Egy gyilkos szabadonbocsátását kérté
tek, az élet szerzőjét pedig megöltétek" (ApCsel 3,14-15). A követelmény kemény,
még ha tudatlanságból történt is ez. A pogányok bűne ezzel szemben a bálvány
imádás, Isten vétkes nem ismerése. Aki tudja, hogy bűnös Isten előtt, az óhajtja
a bocsánatot. Az üdvösség üzenetét így lehet összefoglalni: lehetséges a megvál
tás, a bűnök bocsánata, a keresztre feszített Jézus Krisztus nevében, akit Isten
föltámasztott. Jézus feltámadása a bűnös embert az élő Isten elé helyezi, aki őt

meg akarja szabadítani bűneitől. Ezzel az üzenettel szemben senki sem maradhat
közömbös. Mindenkinek állást kell foglalni egy döntésben Isten és Jézus mellett,
vagy pedig ellene a hit elvetésével. Ezt a döntést egy végső meggondolás könnyíti
meg: a bűn Isten haragját idézi elő (Róm 1,18; 2,5-11), ezért az ítélet meghirdetése
félelemmel tölti el az embert. Jézus nevének hívása viszont megmenti az embert
minden ítélettől (ApCsel 2,20-21). A megtérés nem egy napra korlátozódik és nem
csupán személyes döntés. Föltételezi az élet megváltoztatását, a rossz élet elhagyá
sát, s azt, hogy ettől kezdve már más úton kell , járni a megtért embernek. Ezután
állandó erőfeszítésnek kell következnie: "keressétek először az Isten országát és
igazságát" (Mt 6,33), vagyis az- életet az új törvény szerint kell berendezni.

Mindegyiktek keresztelkedjék meg... (ApCsel 2,38) A megtérést a keresztség
pecsételi meg, amely meghozza a bűnök bocsánatát és a Lélek ajándékát (ApCsel
2,38): "Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg míndegyíktek Jézus Krisztus
nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát." A ke
resztségben a hivőri úrrá lesz a Lélek. az egyház testébe iktatja, és megadja neki
annak bizonyosságát, hogy Isten Országába lépett. Isten láthatatlan ajándékainak
megfelel egy látható rítus, vagy inkább kettős szertartás: a vízkeresztség és a kéz
feltétel. A kézfeltételhez járul a Szentlélek ajándékának a kiáradása és ez általá
ban az előbbi rítushoz kapcsolódik.

II. Szolgálat és közösség

A modern kifejezések, mint "szervezet", vagy "hierarchia" ismeretlenek az
Apostolok Cselekedeteinek szerzője előtt. Van azonban egy sokkal kifejezőbb fo
galma minderre, ami nagyon is evangéliumi: a szolgálat (diakonia). Ebben a
diakoniában sokféle "szolgálat" egyesül: az igehirdetés (az ige diakoniája), a közös
javak kezelése (az asztalok diakoniája), továbbá a közösség vezetésének, szerve
zésének szolgálata.

Az Ige szolgái (ApCsel 6,4). Ez az egyik legfontosabb szolgálat, Ez elsősorban

a "Tizenkettőre" volt bízva. Jézus választotta a Tizenkettőt, s pünkösd előtt szá
mukat ki kellett egészíteni, hogy Isten új népének alapját jelképezzék. Igy került
Mátyás a Tizenkettő közé arra a helyre, amit Júdás hűtlenül elhagyott (ApCsel
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1,26). A Jézus által választott Tizenkettőt a Szentlélek arra a szerepre rendelte,
hogy Jézus tanúi legyenek, tanuságot tegyenek a közösségen belül, a nép előtt,

továbbá a' Főtanács előtt is. Az "Ige szolgái" - a Tizenkettő - hirdetik Jézus
Krisztus jóhírét azoknak, akik még kívül vannak a közösségen, továbbá ők

tanítják a híveket. Ok rendelik a "Hetet" (diakónusokat) és rájuk bízzák a
közösség hellenista részének gondozását (ApCsel 6,1-7). A Tizenkettő hagyja
jóvá Szamaria evangelízálását, ők fogadják be a pogányokat a hívek közössé
gébe, megbízottakat küldenek, továbbá döntéseket hoznak, s ezek minden hivőre

kötelezők.

Az egyházak (ApCsel 9,31). A megtértek míndenütt csoportokat képeznek,
amelyek az "Egyház" nevet viselik (ApCsel 5,11). Ezek a helyi egyházak a
jeruzsálemi egyház mintájára szerveződnek és felelős vezetők állnak élükön.
Ezeket a vezetőket a zsidó-keresztények általában "preszbitereknek" nevezik
(ApCsel 14,23; 15,4; 20,17; Jak 5,14; 1 Pét 5,1), de találkozunk az "episzkoposz" és
a "diakonosz" kifejezéssel is (Fil 1,1). Ha a terminológia még nem is határo
zott, ezeknek az embereknek jól meghatározott feladatkörük van (vö.: Episz
koposz, presbiter, püspök. Vigilia 37(1972) 294-299. o.). Külön lehetne beszélni
arról, hogy miben is állt a feladatuk az 1 Tesz 5,12-22; Zsid 13,7-17; Jak 5,14
szerint. Feladatukhoz önzetlenséget és őszinteséget kívántak meg tőlük (ApCsel
20,20-28; 1 Pét 5,1-4). A pasztorális levelek adatai már szorosabb értelemben
használják ezeket a kifejezéseket, de bizonyos értelemben analóg felelősséget

tételeznek fel (1 Tim 5,17-22; Tit 1,5-9).

A közösségeket fegyelmi törvényekkel kormányozták, amelyekre Pál is hivat
kozik, vagy maga is hoz ilyen törvényeket (1 Kor 11,2.16.33-34; 14,26-40). Nem
voltak ismeretlenek a szankciók sem, és előfordult a kiközösítés is (2 Tim 2,14;
1 Kor 5,13; 2 Kor 2,6). Efezusban,' továbbá a Zsidókhoz írt levél címzettjeinél
a "vének" testületet alkottak, de úgy látszik, hogy egy személy volt megbízva
a felügyelettel: Jakab Jeruzsálemben (ApCsel 15,13; 21,18; Gal 1,19; 2,9), Sztefa
nász Korintusban (1 Kor 16,15), talán Filemon Kolosszéban (Filem 1-2). Hasonló
értelme van a "presbitereknek" Szent János leveleiben, továbbá az egyházak
"angyalainak" a Jelenések könyvében.

A karizmák Iistáiban más szelgálatokról is olvasunk a levelekben (Róm 12,8;
1 Kor 12,28-30; Ef 4,11). Miben állnak ezek a szolgálatok? A levelekben lévő

felsorolások mindig első helyen emlitik az Isten szavára irányuló ténykedéseket
(apostol, próféta, tanító, evangélista). Ez azonban nem zárja ki azt, hogy léte
zett sajátosan lelkipásztori megbízatás is, amelyről az efezusiakhoz írt levél tesz
említést (4,11).

Az asszonyoknak is volt bizonyos szolgálatuk az ősegyházban. Arról olvasunk
az Apostolok Cselekedeteiben, hogy "Fülöpnek négy prófétai tehetséggel meg
áldott hajadon leánya volt" Cezareában (21,9). Főbét Pál apostol a római hívek
nek ajánlja, "aki a kenkreaí egyház szolgálatában áll. Fogadjátok őt szentekhez
méltóan az Úrban és támogassátok őt, amiben csak rátok szorul, mert ő is
soknak volt támasza, nekem magamnak is" (Róm 16,1-2). Később ilyen szol
gálatuk volt az "özvegyeknek" is, akikről a pasztorális levelekben olvasunk (1
Tim 5,9).

Az egyszerű "testvérek" sem alkottak passzív csoportot, hanem részt vettek
a jelentős döntésekben. A hét diakónus megválasztásánál a Tizenkettő összehívta
a tanítványok gyülekezetét, hogy jelöljenek ki jó hírben álló férfiakat erre a
feladatra (ApCsel 6,2-4). Ugyancsak jelen vannak a testvérek a jeruzsálemi
zsinaton is, s az apostolokkal és presbiterekkel megvitatják a kérdést. Férfiak,
asszonyok egyaránt tehettek kezdeményezéseket.

A misszió az ősegyházban (ApCsel 13,3). Az ősegyház az első naptól kezdve
missziós közösség : terjeszti az evangéliumot, amelynek ő a letéteményese. A misz
sziós tevékenység nemcsak egyedül a Tizenkettő feladata, ámbár nekik ez a leg
főbb feladatuk. A helyi egyházak is megbíznak egyeseket tagjaik közül ezzel a
feladattal (ApCsel 13,3; 15,40) és nagy érdeklődéssal kísérik munkájukat (14,27).
Ezeket a küldötteket nevezik "apostoloknak". A későbbi gyakorlat ezt a eimet
kizárólag a Tizenkettőnek tartotta fenn. Az Apostolok Cselekedeteiben és a
szinoptíkus evangéliumokban már ezt a későbbi gyakorlatot találjuk meg. Az
apostol eimet adja Pál saját magának, és ez a eim található a karizmák listá
jának az élén is (l Kor 12,28).
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Jeruzsálem után Antióchia, majd később Efezus is míssziós központ lett.
A versengések és konfliktusok elkerülhetetlenek. voltak az "apostolok" között,
akiket a különböző egyházak küldtek. Ezt látjuk Pál apostol leveleiben is (2 Kor
10,12; Gal 2,7-9). A rómaiakhoz írt levelében ezt olvassuk: "Becsületbeli dolog
nak tartottam, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve már
ismerős volt, s ne a mástól rakott alapra építsek" (Róm 15,20). Ez látszik a
Jeruzsálemi zsinat határozatából is, amíről a galatákhoz írt levélben számol be
az apostol: "Elismerték, hogy én vagyok megbízva a körülmetéletleneknél az
evangelium hirdetésével, mint Péter a körülmctélteknél" (2,7).

Az igehirdető apostolok általában kettesével indultak útnak: Péter és János,
Pál és Barnabás, Júdás és Szilás stb. Szokás szermt kiválasztoltuk e<.;y jelentős
központot (Antióchia, Efezus, Korintus) és innen indultak a körnvek re. Maguk
mellé vettek egy vagy több segítőt, akikre meghatározott misszj ót b íztak. Pál
egy nagy missziós csoportot irányított maga körül. Ismerünk néhánvat munka
társai közül : a béreai Szópáter, a tesszalonikai Arisztarhusz és Szckundusz. Márk,
Jusztusz, Epafrász, Lukács, Démász (ApCsel 20.4; Kol 4,10-17 stb.). Utalást talá
lunk arra is, hogy milyen munkát bízott Timóteusra, Tituszra és 'másokra (1 Tim
3,1-6; 2 Kor 7,5-16; Fil 2,19-30; Kol 4,7--9).

Pál apostol egyes levelei - különösen a korintusi hívekhez írt levelek 
arra engednek következtetni, hogy az apostol és missziós csoportja az általa
alapított közösségeklscl továbbra is kapcsolatban maradt. Ezt a kapcsolatot láto
gatások, továbbá levelek által tartották fenn. Ezekben a levelekben az apostol
eligazítást adott a közösség problémáira, vagy valamelyik küldöttet él lánlotta,
Korintusból például a helyi vezetők - Sztcf'anász, Fortunútusz és Ahaikusz 
fordulnak az ő "apostolukhoz", aki akkor éppen Efezusban tartózkodott (1 Kor
16,17). Pál első levelével válaszol nekik, majd Timóteust küldí Korintusba.
Később más leveleket küld, maga is elmegy és végül Tituszt k űl di hozzájuk.

Egy szívvel (ApCsel 2,46). Ez a megszervezett egyház. amelynek szilárd,
de ugyanakkor rugalmas szervezete volt, gyorsan tudott terjeszkední. a közös
ség egyháza volt. Ez volt eredetileg az egyház lényeges vonása. Mivel ugyan
abban a hitben részesedtek Jézus Krisztusban a keresztények külön csoportot
alkottak és közösséget képeztek, s ebben a közösségben egy volt a szívük és
lelkük (ApCsel 4,32). Ne felejtsük el, hogy Szent Lukács könyvében a születő

egyház eszményi képét mutatja meg. E7.ért is igyekszik a mínimalísr» csök
kenteni a feszültségek, problémák tárgyalását, amelyek pedig bizonyára föl
merültek a közösségben. Szent Pál már nem kisebbíti ezeket, amint levelei ből
elénk tárul. Látjuk ezt a korintusi egyházban, vagy a galaták között lévő prob
lémákból is. Szerit Pál az egyház egységét inkább biológiai képben fejezi ki: a
kőzösség Krisztus teste (l Kor 12 stb.).

Kltartóan az imában (Róm 12,12). A közösséget az ima és a közös össze
jövetelek éltették. Tudjuk, hogy Szent Lukács milyen szivesen említi az evan
géliumban Jézus imáját. Ugyanezt teszi az Apostolok Cselekedeteiben is, amikor
leírja a hívek imáját. A kezdeti időben ez még zsidó ima: a templomban
végzik a hagyományos órákban. Ide jár föl imádkozni Péter, János és Jakab is.
Imádságuk mindig biblikus ima: a teremtő Istenhez, a történelem Urához fordul
és szívesen veszi kifejezéseit az Öszövetséaből. Fönnmaradtak bizonyos fiilkiáltá
sok a liturgiában: Amen (1 Kor 14,16), Alleluja (Jel 19,3-6). Az ószövetségi köl
csönzések ellenére ez mégis keresztény ima, mert azt emeli ki a bihliai szöve
gekben, ami már megvalósult Krisztusban. A hálaadásban és könyörgésben Jézus
neve szerepel már, mert O készít helyet a Léleknek és adornánvaínak. Igen
bőséges terület maradt a spontán megnyilatkozásoknak is a keresztény közös
ségben annak ellenére, hogy Pál úgy határoz a korintusiakhoz írt levelében,
hogy minden tisztességesen és rendben történjék. Összejöveteleiken a szabad rög
tönzések mellett szerették az ismert himnuszokat és olvasták a leveleket is. Meg
figyelhet jük azt is, hogyösszejöveteleiken az igehirdetés - a kerygma - hogyan
sugall ta ezeket a kompozíciókat.

Az egy kenyér (l Kor 10.17). A hívek az egységet legkifejezőbben egy külön
leges szertartásban, a kenyértörésben élték meg. Ez a rítus imádságba volt
ágyazva és egy rendelkezésre támaszkodott. Elválaszthatatlan a föltámadás gon
dolatától. Néhány utalást, vagy részletet találunk az Apostolok Cselekedeteiben
(2,47; 20.7; 27,35). Szent Pál R korintusiakhoz írt levelében egyszerűen az "Úr
vacsorájának" nevezi (1 Kor 10,16). Szorosan kapcsolódik ehhez az emmauszi
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tanítványokról szóló részlet, amit szintén Pál tanítványánál, Szent Lukácsnál ol
vashatunk (Lk 24,13-35). Ebbe a rítusba volt beágyazva az Eucharisztia rende
lésének az elbeszélése, amit a szinoptíkus evangéliumok és Szent Pál már egy
hagyományos formában írnak le. Ha összehasonlitjuk a négy szöveget, .az el
térések nagyon jelentéktelenek. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy Lukács szö
vege áll legközelebb Pál szövegéhez,

Részt venni a Szentek szükségében (Róm 12,13). A tanítványok testvéri lel
külete megnyilvánul az anyagi javak szétosztásában is. Ez a szetosztás nem a
szegénység ideálja, hanem a szeretet gyakorlása: ne legyen szegény és szűköl

kődő a testvérek között, Természetesen a tömör állítások az Apostolok Csele
kedeteiben a hívek vagyonközösségéről. továbbá arról, hogy nem akadt köztük
szűkölködő (2,45; 4,34-35), Szent Lukács általánosításai. (Hasonló általánosítá
sok megtalálhatók evangéliumában is.) Ezt láthatjuk Barnabás esetéből, ahol a
nemes cselekedetet, mint kivételes példát említi. Ugyanígy Péter apostol beszé
déből is, amit Ananiásnak és feleségének mond (ApCsel 5,4), vagy Máriának,
Márk anyjának cselekedetéből, aki fölajánlotta házát a közösségnek (ApCsel
12,12). Mindez azt bizonyítja, hogy a konkrét és nemes cselekedetek, amelyek
szeretetből és szolidaritásból eredtek, nem hiányoztak a hívek között, Kezdettől

fogva gondoskodtak az özvegyekről, gyakorolták a vendégszeretetet a "testvérek"
iránt. Levelei végén míndig ajánlja az apostol a híveknek ezt a szeretetet.

Az egyház közőssége látható nemcsak a közösségen belül, hanem az egyes
közösségek, egyházak köztí kapcsolatban is. A delegátusok küldése Jeruzaálem
ből a missziók iránt való felelősségből történik, továbbá a közösség gondolatá
ból. Az Antióchiában lévő keresztények azzal felelnek erre, hogy segítséget kül
denek Jeruzsálembe a testvéreknek.

Jeruzsálemben - mivel ez volt kezdetben az apostolok egyháza - föl
ismerhetünk bizonyos egységesítő és békítő szerepet is: ez oldja meg a fölmerült
problémákat, amelyek a missziós munkában jelentkeztek.

Így áll előttünk vázlatosan az ősegyház a maga hitében és szervezetében.
Különösen időszerű ezt vízsgální ma és megtalálni benne azokat a dinamikus
erőket, amelyek éltették ezt a közösséget és annyira vonzóvá tudták tenni az
akkori világban.

Felhasznált irodalom: L. Monloubou: Jalon pour une meilleure connaíssence des Actes
des Apótres. Fasc. II. Toulouse 1972. - J. Dupont : Il:tudes sur les Actes des Apötres. Paris
1967. - A. Lemaire: Les mínísteres aux origines de l'Il:gUse. Paris 1971. - A. Jaubert: Les
premíers chrétiens. Paris 1967. - L. Randellini: La Chiesa dei Giudeo-cristiani. Paideia 1968.
- Biblikus teológiai szótár, Róma 1974.

BLANCKENSTEIN MIKLÓS

AZ 6SEGYHÁZ KÖZÖSSÉGÉR6L
"Ha az első keresztény közösség, hite és szeretete buzgóságában nem lett

volna annak a Léleknek eleven hordozója, amely az evangélium hirdetőit világgá
küldte; ha ez a közösség nem maradt volna fenn nemzedékről nemzedékre és
nem lett volna lényegében azonos, továbbadva Ura kultuszát ..., - mi lenne ma
számunkra Krisztus?" - veti' fel a kérdést Henri de Lubac. A XX. század ipari
társadalmaiban jelentkező "eltömegesedés" az élet számos területén, így a hit
életben is érezteti hatását. Ezért fordul sokak figyelme a "közösség" kérdéseinek
vizsgálata felé. Az egyház történelme folyamán "ezt az ideált legtisztábban az
ősegyház valósította meg" - állapítja meg Jean Daniélou.

"Kezdetben Krisztus és ,fiai' primér csoportot képeztek. Nevezzük ezt míkro
struktúrának. Később kialakult a közösségí típusú egyház, amely a helyi közös
ségek mezostruktúráját jelentette. A korai egyház, a helyi közösségek és a ke
resztények számának növekedése miatt, a »családíasság« feladásával, kénytelen
volt további strukturálódást bevezetni. Ez aztán elvezetett a .központosított világ
egyház makrostruktúrájához, a társadalmi jellegű egyházhoz" - szögezí le a hol
land szocíológus, Ton Nuij.
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