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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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