
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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Az ősegyház kezdete egybeesik a kereszténység kezdetével. Végpontjául a
milánói edikturnot jelölhetjük meg, 313-ban, illetve azt a változást, amit ez az
időpont jelképez. Formailag a zsidó diasporákat tarthatjuk előképnek. Az egész
korszakot egyik oldalról a föl-föllángoló meg nem értés és üldözés jellemzi,
másrészt pedig az evangéliumi életstílus markáns. kialakítása. Nem egy keresz
tény számára a családtól való elszakadást, az örökségről való lemondást, a nyil
vános élettől való visszavonulást stb., s emellett állandó halálos veszedelmet,
sőt nagyon gyakran a valóságos halált is jelentette.

GAZDAGOK ÉS SZEGÉNYEK, RABSZOLGAK ÉS SZABADOK. A társadal
miasuló ember megkapta az utasítást: "... töltsétek be a földet, és hajtsátok
uralmatok alá!" Mózes első könyvének parancsa azonban másképpen hangzik
az ősközösségí, a rabszolgatartó vagy éppen a kapitalista társadalmi viszonyok
között. Az ősegyház a rabszolgatartó társadalom keretei között élt. Számunkra
kissé idegen módon, nem hirdette meg a termelési viszonyok átalakítását. Karl
Baus, Eusebiusra hivatkozva, megjegyzi, hogy "voltak rabszolgák, akik félre
értve a 'keresztény szabadságot', arra törekedtek, hogy a közösség szegény-kasszá
jából kiváltsák őket. Tehát elutasították a keresztény gondolatot, miszerint saját
posztunkon helytállva szolgálhatjuk leginkább Isten dicsőségét". Ugyanezt a fel
fogást tükrözi Antiochiai Szent Ignác Polikárpnak írt levele: "A szolgákat és
szolgálókat meg ne vesd, de ők se bizakodjanak el, hanem az Isten dicsőségére

készségesebben szolgáljanak, hogy nagyobb szabadságuk legyen Istennél. Ne
kívánjanak közköltségen szabaddá válni, hogya szenvedély rabbá ne tegye
őket!" Szent Pál a megtérített szökött rabszolgát, Onezimuszt, ilyen sorole kisére
tében küldi vissza a szintén keresztény Filemonhoz: ". .. talán éppen azért távo
zott el tőled egy időre, hogy visszakapjad mindörökre. Már nem mint rab
szolgát, hanem mint valami jobbat: szeretett testvért" (Filem 15,16).

A kor felfogása szerint a rabszolga gazdája jogos tulajdonát képezte. "A
konstantinizmus előtti kereszténység gondolkodásvilágában - Baus szerint 
ismeretlen volt a rabszolgakérdés. vagyis arabszolgaállapot megszüntetésének a
problémája. A rabszolga helyzete azonban egyáltalán nem volt közörnbös az
őskeresztény szeretetközösség számára." A közösség a kereszténnyé vált rab
szolgát teljes értékű testvérnek, illetve nővérnek tartotta. Ugyancsak Bausra
hivatkozva mondhatjuk, hogy a keresztény úr részéről a rabszolga iránt meg
nyilvánuló bánásmódra, legyen az büntetés is, az egyházias "lelkület" volt jel
lemző. Gondoljunk arra, hogy a közösségben a rabszolgának is, a rabszolgatartó
nak is a "kiengesztelődés" normál szerint kellett élnie. A rabszolga egyházi szol
gálatot is betölthetett, a püspöki megbízatásig bezárólag - állítja tanulmányá
ban E. J. Jonkers. Hermásról. "A Pásztor" című mű írójáról például tudjuk,
hogy rabszolgaként született és nevelkedett valahol vidéken, Róma környékén.
Sokan I. Pius pápa testvérének tartják; később római presbiter lehetett. Műve

sokáig igen nagy becsben állt az egyházban, egy ideig a szentírás egyik könyvé
nek tekintették. Egyébként a rabszolgák és a rabszolganők minden megkülönböz
tetés nélkül szenvedtek vértanúságot szabad testvéreikkel együtt, mint történt
ez a hagyomány szerint Blandinával Lyonban és Felicitassal Karthágóban. Ter
mészetesen sok keresztény felszabadította rabszolgáít.

Az őskeresztények két alapelvet nagyon is jól ismertek, éspedig: "adni az
tud, akinek van míből" - valamit "a tétlenség a lélek ellensége". Az L század
végén keletkezett Didache előírja a keresztény közösség számára: "... ne utasítsd
el a szűkölködőt, legyen mindened közös testvéreiddel és semmit se mondj a
magadénak!" Más helyen pedig hangsúlyozza, hogy "ha jövevény akar letele
pedni nálatok, mert iparosember, dolgozzék és egyék. Ha nincs mestersége, be
látástok szerint gondoskódjatok róla, hogy ne éljen köztetek keresztény testvér
tétlenül!"

A teljes vagyonközösség tartósan és elterjedten a keresztény diaszpórákban
nem valósult meg, bár több közösségről tudjuk, hogy vagyonközösségben is él
tek. A legismertebb a jeruzsálemi ősegyház példája az Apostolok Cselekedetei
ből: "Egyikük sem mondott birtokából semmit sem a magáénak, hanem mín
denük közös volt. Nem is akadt közöttük szűkölködő, mert azok, akiknek föld
jük vagy házuk volt, eladták és az eladott javak árát elhozták és az apostolok
lába elé tették" (ApCsel 4,32.34). Erre hivatkozva állapítja meg B. Reicke, hogy
"a szeretet gyakorlása nemcsak valami járuléka a kereszténységnek, hanem a
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keresztények összetartásának, egységének az alapja. Csak ezt megtapasztalva ír
hatta le Szent Lukács is elismerő megállapítását." Harnack is némi nosztalgiával,
szögezí le'; "Új nyelven kezdtek beszélni, de nemcsak nyelv ez, hanem erő és
tett, mert ők tényleg testvéreknek tekintették egymást és aszerint cselekedtek."

A jeruzsálemiek azonban úgy látszik kevés gazdasági érzékkel rendelkeztek,
mert alig tízéves fennállás után már azok könyöradományára szorultak, akik a
pogányságból tértek meg Jézus hitére Pál apostol térítő munkája nyomán. Baus,
a III. századi keresztény közösségek szerkezetét tanulmányozva megállapítja,
"hogy már jóval korábbi gyakorlat alapján, a nagyvárosok közösségeíben, ún.
.közösségi pénztár' működött", Tertullianus Apologetikum című művében bepil
lantást enged' a karthágói közösség karitatív munkájába. Itt is működött egy
ilyen pénztár, amely a tagok szabad hozzájárulásából tartotta fenn magát. Fel
adata az volt, hogy az így összegyűlt összeget felhasználva, segítsék a szegénye
ket, gondoskodjanak a rászoruló öregekről és támogassák a szüleíket illetve ne
velőiket elvesztett gyermekeket. A keresztény közösségak kölcsönös segítségére
utalva állapítja meg Harnack, hogy az adományok "a "testvéri egység látható
kifejezései, amelyekben az összes keresztények belső közösségének a tudata nyil
vánul meg".

Az ilyen és ehhez hasonló megnyilatkozások erkölcsi alapja az ősegyház

anyagiakról vallott felfogásában rejlik. "Az érti meg igazán, hogy a javakat
nem önmaga haszriáért, hanem testvérei érdekében kapta, aki földjét, aranyát,
ezüstjét, házát úgy birtokolja, mint Isten ajándékát, s aki az adakozó Istennek
szolgál velük testvérei javára" - írta Alexandriai Szent Kelemen a II. század
ban. Antiochiai Szerit Ignác is ebben a szellemben figyelmeztette Polikárpot:
"Legyen gondod az özvegyekre és az árvákra. Isten után te vagy a gondviselő

jük !" (Tudjuk, hogy Polikárp volt a közösség püspöke.) .
A régi egyháznak különös gondja volt arra is, hogy az átutazó testvérek

illő szíveslátásban részesül jenek. Az elszállásolásban megnyilvánuló vendégsze
retet egyik nagyon jellegzetes vonása az őskereszténységnek. Az apostolok írása
iban is sokszor olvasunk ilyen irányú intelmeket. O. Cullmann említi, hogy Ori
genész két homiliát is mondott a vendégbarátságról. Szent Ciprián levélben in
tette meg azt a presbiterét, aki ezt a kötelességét több alkalommal is hanyagul
teljesítette, a szír Didaskalia inti a püspököket, hogy tekintsék szívügyüknek a
vándorok ügyét, mivel ez összhangban van az Elvirll-í és az Arles-i zsinatok
határozataival.

Természetesen igyekeztek "leépíteni" az élősködőket. A Didache, nyilván ta
pasztalatok birtokában, a tanítóskodás' örve alatt potyazóktől így óvja a kőzös

ségeket : "Minden hozzátok érkező apostolt úgy fogadjatok, mint az Urat. Ne
maradjon nálatok, csak egy napig, és ha szükség van rá, még a második napig.
Ha pedig három napig maradna, hamis próféta, nem apostol. A távozó apostol
nak ne adjatok mást, mint kenyeret, míg szállást talál; ha pénzt kér, hamis
próféta." Ezek az apostolok tulajdonképpen vándortanítók voltak, "akik sokszor
egyik közösséghez sem tartoztak, és vándorlásukkal a szellemi -összekötő sze
repét töltötték be" - állapítja meg O. Cullmann.

Az ősegyház tisztségviselőinek megélhetése és anyagi ellátottaága megköze
l ítően mindenütt azonos képet mutat. Amíg az élősködő vándortanítót a kö
zösség elküldte, addig a próféta, aki a közösség szolgálatában fáradozott, meg
érdemelte az eltartást. Ezt a felfogást tükrözi a Didache is: "Ha pedig egy pró
féta akar köztetek letelepedni, méltó a kenyérre. Amit a présházból, szérűből,

marhákból és juhokból elsőnek nyersz, azt add a prófétának. Pénzedből. ru
hádból és minden vagyonodból végy első részt, ahogy jónak látod és add e
törvény szerint. Ha pedig prófétátok nincsen. adjátok az első terményt a sze
gényeknek. Ha kenyeret süttök. vedd az elsőt és add e parancs szerint. Hason
lóképpen, ha boros vagy olajos korsót nyitsz meg, tedd eszerint!" Természetesen
a lehetőség lényegéből fakad, hogy nem mindig élnek vele; ezért sokan a tiszt
ségviselők közül állítja Daniélou , amennyire szelgálatuk megengedte,
továbbra is végeztek kétkezi munkát. A nagylétszámú közösségek tanítói és
egyéb feladatai azonban előbb-utóbb teljesen lekötötték őket.

A keresztények közösségének ellenőriznie kellett a próféták "hitelességét",
A megítélés szempontjáról így ír a Didache: "Egyetlen próféta sem rendel
asztalt (ti. szeretetlakomát) lélekben, hogy maga egyék róla (ti. nem a szegé
nyek), csak a hamis próféta." Neki is komolyan kell vennie a tanítás' szolgá-
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latát, hiszen minden keresztényre vonatkozik a felszólítás: "Naponta járulj a
szentek színe elé, hogy f'elüdülj igéiken !"

A közösségek szociális "szintjét" elemezve megállapítja Baus, hogy "igen
sok helyen néhány év alatt erősen csökkent a gazdagok és szegények közti bántó
ellentét. Külöriösen szembetűnő ez, ha a korszak nem keresztény helyzetét ele
mezzük." Ez az életmód minden szempontból az "ellentmondás jele" volt, amit
pedig Roger Schutz keresztény feladatként jelölt meg. A "kívüláJlók" nevében
az ifjabb Plinius így fogalmazta meg a véleményét: "Arra tesznek esküt, hogy
nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg a
szavukat és visszaadják a rájuk bízott jószágot ..."

HITÉLET, IMA~SAG, PAPI SZOLGÁLAT. Míndig léteztek és léteznek ma
isa "vallásos életnek" bizonyos formái, melyek nem zárnak magukba sem sa
játos értelemben vett "lelki életet", sem "benső életet". Például az antik római
vallás bizonyos rítusok megtartásából és formulák pontos ismételgetéséből állt
a birodalom hanyatlása idején - mondja Daniélou. "Egy főpap (mint pl. Co Ua)
tisztségében megtámadhatatlan volt - említi Cicero - még akkor is, ha nyil
vánvalóan kétségbe vonta az istenek létezését." Nem kívántak Úíie mást, csak
hogy pontosan hajtsa végre a rítusokat és tökéletesen ismerje, illetve mondja
el a rituális imákat. Valamennyí pogány vallás megegyezett a közös vonásban:
az istenekhez azért közcledett, hogy megengesztelje őket és ártó hatásuktól
megmeneküljenek - adja meg a közös jellemzést szintén Daniélou. Ismeretes
Cato mondása, hogy a haruspexeknek, az állatok beleiből jósló papoknak vi
gyázniuk kellett, nehogy egymás szemébe nevessenek hivatalos tevékenységük
végzése közben.

A római birodalom vallási életében a császártísztelet, helyesebben -ímá
dás új vallásának előmozdítója Augusztus császár volt. Ez a zseniális uralkodó
meglátta, hogy az egységes birodalom egyik igen komoly biztosítéka az egysé
ges vallás. A császárkultusz tulajdonképpen megengedte a pluralitást, amikor
a császár imádását a honi istenek imádásához csatolták. Ez konfliktust csak a
monoteista zsidóság, és később a kereszténység esetében okozott, érthető okok
ból.

Az ókori vallások felsorolásakor semmiképpen sem szabad figyelmen kívül
hagyni a filozófiákat, hiszen abban a világban igen sok tanult ember vallása
a bölcselet volt - állapítja meg Lortz. Ugyancsak ő hívja fel a figyelmet, hogy
a keresztények magatartása "nem tárgyalható a sztoíkus bölcselők magatartási
normálnak ismertetése nélkül".

A filozófiai irányzat "atyja" a citiumi Zeno volt (t Kr. e. 260 körül). A sztoí
kusok nézete szerint az embernek a világfolyás általános törvényeinek és az
emberi értelmes természetnek megfelelőerr ,kell élnie. Az ilyen életet erényes
nek nevezték és az erényesnek nevezhető embert bölcsnek tartották. Bölcs em
ber azonban' viszonylag kevés van. Daniélou rámutatott a "kiskapura" is: "Ha
azonban a bölcs ember úgy érzi, hogy lelke nyugalmát csak szenvedélyeinek
kielégítésével tudja biztosítani, akkor áldozhat szenvedélyeinek is. Ez a tanítás
lehetővé tette, hogy magyarázzák, illetve mentsék az ún. bölcs emberek sok
szor nem egészen kifogástalan viselkedését." A sztoikusok véleménye szerint
az ember célja tulajdonképpen a lélek nyugalma. Sok olyan kifejezést is hasz
náltak, ami a keresztényeknél is előfordul, mínt például Isten, gondviselés, sza
badság, erény, stb, "Ezeknek azonban a keresztény tantól lényegesen eltérő ér
telmet adtak, úgy hogy az a IV. századi vélemény, miszerint Seneca Szent Pál
leveleiból kölcsönözte tanítását, nem tartható fenn" - állítja Daniélou.

A sztoicizrnus [elentőségét elemezve, Nyíri Tamás megállapítja, hogy Szent
Tamás szembefordult vele, azonban a sztoikus "érzéketlenség", mint erkölcsi
ideál, mind a mai napig rányomja bélyegét a keresztényetikára és közann
dolkozásra. Ugyancsak a sztoikus etikából meríti a keresztény erkölcstan a
"természeti törvény" eszméjét. Figyelemre méltó, hogy tanításuk szerint egye
dül az embernek adatott meg, hogy felismerje a Törvényt.

A sztoikus filozófus "világpolgár", s a ,.világállamban", közös természete
alapján, minden ember egyenlő [ozú. Az erény lényege pedig nem más, mint a
jó és a rossz belátása. "Zenon azt vallotta, hogy a bölcsesség birtokába jutott
rabszolga valójában király. a gazdagságban dúskáló.' tudatlan hatalmasok vi
szont saját szenvedélyeik rabszolaáí. mivel a boldogság nyitja a szenvedélyektől

való megszabadulás" - írja Nyíri Tamás.
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Az ősegyház keresztényeinek tehát ilyen vallási légkörben kellett "megélni
ük" az egyházat, amely "szentsége, vagyis jele és eszköze az 'Istennel Krisztus
ban való' benső egyesülésnek s az egész emberiség egységének" (II. vatikáni
zsinat). A Didache óvja a keresztényeket a "környezeti ártalmaktól" : "Gyer
mekem, madárjóslást ne űzz, mert ez bálványozáshoz visz; ne élj igézéssel,
csillagjóslással, varázslattal, de Ile is kívánj ilyeneket látni, mert mindez a bál
ványozás csapdája 1" Ilyen körűlmények között csak rendszeres és fegyelme
zett ima- és liturgikus élet válhat a közösség javára.

Az ősegyház. hitéletének vizsgálatakor három tényezőt vehetünk figyelembe:
az imák dogmatikus [ellegét, a szertartásokat és a közösség tisztsé.rviselőlnek

szerepét. A birodalom kul tikus és morális dekadenciája nyomasztóan hatott
az egyszerűségre törekvő keresztényekre. Hugo Rahner - Alexandriai Kelement

a legnagyobb ókeresztény kultúrteológust idézi, aki mintha megsejtené a
történelern eljövendő fejlődését. Így ír: "Tetszésemet lelem a barbárok egysze
rűségében . .. ilyennek kellene lennünk ... · Az igazi szépérzéktől és a nemes örö
möktől idegen ez a gyönyörökbe süllyedt és dicstelen tömegélet (Alexandriá
ban, a dekadens kultúrának ebben a tipikus városában)."

Számunkra elsősorban az az érdekes. hogy mí volt az Újszövetség és az ős

egyház felfogása az imáról. A jézusi imastílus - J. Sudbrack véleménye sze
ri nt -, ahogy a forrásokban előttünk áll, összemosódik az ősegyház imastílusá
val és típusaival.

A hegyi beszéd éppen úgy, mint a Miatyánk, bizonyítéka az Istennel be
szélő ember személyes gyermeki bizalmának. A Getszemáni kertben és a ke
reszten mutatkozik meg egész világosan az a polaritás, ami Krisztus imamaga
tartásának annyira jellegzetes, aktív-passzív feszültsége. Dialógus az Atyával
úgy, hogy minden kérését az atyai akarat körébe utalja. Az imádkozó ősegyház

számára ez a felismerés nemcsak a .Iézus-képet gazdagította, hanem a kon krét,
személyes Istenhez fordulás forrása is volt. Az imaformákon belül vilá gosan
megkülönböztethető a zsidó imára jellemző hármas dimenzió: visszatekintés Is
ten tettére, vagyis a Keresztrefeszített feltámasztására; a Lélek jelenlegi tevé
kenysége az egyházban, amely Isten történelemben megvalósuló szent városa;
végül várakozás az Úr újraeljövetelére. A közösségek mindennapi imádságait
feltűnően jellemezte az erős messiásvárási hangulat. Némileg változott a hely
zet, míkor rádöbbentek, hogy egész életüket "várakozásra" kell berendezniük.

Egyre nagyobb szerepet kaptak a konkrét kérések is az imában. Baus em
líti, hogy Ciprián szerint a mindennapi kenyérért fohászkodni leginkább az
Eucharisztia ünneplésekor kell. Tertullianus különböző imaformulákat sorol fel,
sőt meghatározza az imádkozás idejét is a reggeli, esti és az asztali imában,
valamint a 3., a 6., és a 9. óra idején (a katonai őrségváltások szerint).Emlí~

tést tesz a testhelyzetről is: " ... felemelt és kitárt karral imádkozzanak a test
vérek, mert ez hasonlít leginkább Krisztushoz, aki értünk halt meg a kereszten".
A korábban keletkezett Didacheis fejlett ima- és liturgikus életet tételez fel a
közösségekben, mikor így rendelkezik: "Az Úr napján összegyűlve végezzetek
kenyérszegést és tartsatok Eucharisztiát, miután bűneiteket megbántátok. hogy
tiszta legyen áldozatotok. Akinek pedig viszálya van hittestvérével, ne vegyen
részt a gyülekezeten, amíg ki nem békülnek, hogy áldozatotok szentsége csorbát
ne szenved.ien." A közösség belső "normái" is igen magasak lehettek, legalább
is az utasítás így hangzik: "Egymást ne haraggal, hanem békével feddjétek
meg, mint az evangélium rendeli; ha valaki más ellen vétett, senki szóba ne
álljon vele, ne is találjon meghallgatást, míg csak bűnbánatot nem tart."

A legnagyobb örömet a közösségben egy-egy megtérő testvér okozta. Ezt
elemezve írja Hugo Rahner - Eusebiusra hivatkozva -: hogy "amilwr az
üldözött lyoni keresztények a börtön szennyes sötétjében hitehagyó testvéreik
visszatérését köszöntötték, szent , örömben égtek az egyház, a szűz és anya ke
belén". Az önmegtagadásnak és a böjtnek is kialakult formái voltak. A Dida
che úgy rendelkezik, hogy a böjt napja a hétfő és a csütörtök helyett (mivel
ez a zsidók napja volt) a szerda és a péntek legyen. A böjt a legtöbb esetben
az egész napi étlen-szemjan levést jelentette.

Az összejövetelek "csúcsa" minden közösségben az Eucharisztia ünneplése
volt. Kezdetben az "Úr vacsoráját" magától értetődően az Úr napján, vagyis
vasárnap költötték el - írja J. Betz -, a IV. században már szerdán is ösz
szejöttek ebből a célból, valamint pénteken is, végül aztán naponként találkoz-
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tak (Szent Agostonnál található erre vonatkozó. utalás). A lukácsi liturgiát vizs
gálva J. Jeremias az őskeresztény istentiszteletben három elemet határol el
egymástól. Megemlíti a 1. "diadahé ton apostolon"-t (apostolok tanítása), 2. a
"koinonia"-t -tközösség), amely valószínűleg az asztalközösséget jelenti és nem
az anyagi hozzájárulást, végül pedig 3. a "klaszisz ton arton"-t (kenyértörés),
ami magát az Eucharisztiát jelenti, amely eredetileg az étkezések kezdő és záró
asztali rítusa volt és a gyakorlat alapján származott át az "Úr étkezésére", Az
összejövetel az egész közösséget érintette, ezért ír így antiochiai Szent Ignác Po
likárpnak: "... gyakrabban legyen közös istentisztelet, és név szerint hívj meg
mindenkit".

Az Eucharisztia ünneplésének egyes fejlődési fokait a III. század végéig jól
nyomon követbetjük - állapítja meg Baus. Különösen érdekes Justinnak, a
mártírnak a leírása. Az ünneplés mindíg az igeistentisztelettel vette kezdetét,
amikor "az apostolok írásaiból vagy a próféták irataiból olvastak föl". Az ol
vasmányt rendszerint az elöljáró homiliája követte. Ezután közös ima követ
kezett "saját magunkért, az újonnan megkereszteltekért és az egész közösségért".
Az ige- és. imaistentiszteletet békecsók zárta be, melyet a jelenlevők adtak
egymásnak. Ezután az elöljáró hozta a kenyeret és serlegben a vízzel kevert
bort. Ennek az istentiszteleti résznek a magját az elöljáró imája képezte, me
lvet Eucharisztiának neveztek, amikor is a mindenek Atyjának, a Fiúnak és
a Szentléleknek nevében dicsőítést és köszönetet mondott, hogy a híveket erre
a feladatra érdemesítette. A közösség ezt az imát az együttesen mondott, héber
"amen" szóval zárta le. Justin kiemeli" hogy csak "az étkezésbe beavatottak,
akik ismerték az Eucharisztia titkát. vehettek azon részt". A közösségí vonás kü
Iönösen is kidomborodott -állapítja meg Baus -, ami azt jelenti, hogy. a
hívek aktívan végzik a közösségí cselekményeket, jóváhagyják az elöljáró sza
vait, a hálaadást, és együttesen vesznek részt az eucharisztikus étkezésen. Jus
jin megállapítását, míszerínt az eucharisztikus áldozat elsősorban hálaadás, a
II. és a III. század számos egyházi írója is alátámasztja, "úgy hogy azóta az
»Eucharlsztia« szó terminus technikusként a keresztény miseáldozatra vonatko
zik" - írja H. Fries.

Az ősegyház a maitól némileg eltérő képet mutat a szolgálatok és karizmák
viszonyának a kérdésében is. Az ún.karizmatikusoknak a liturgiában is fon
tos szerep jutott - állítja H. Schlier. Ugyanő hívja fel a figyelmet a Didache
utasításaira : "A prófétáknak pedig engedjétek meg, hogy úgy és addig adjanak
hálát, ameddig akarnak". A karizmatikus megjelölés elsősorban a prófétákat
jelölte, akik "elragadtatásukban" szolgálták az alakuló közösségeket, Szent Pál
az 1. korintusi levélben említi a jövendölés ajándékát, a beszéd bölcsességét, a
gyógyítások ajándékát és a csodatevést. A rómaiakhoz írt levélben pedig ta
lálkozhatunk a tanítás és a szolgálat ajándékalval. A Karizmatikusok hatáskö
rébe tartoztak a karitatív feladatok. Tulajdonképpen az ősegyház közösségeiben
a .Jcarlzmatíkus'' megjelöléserr azt értették, amit mi manapság "szolgálat·, néven
jelölünk.

"Az apostoli korszak után a szolgálat és a karizma között addig fennálló
egység lassan kezdett megbomlani" - mondta Karl Rahner. A szüzek, az asz
kéták és a mártírok lettek a látható karizmatikus megbízatás hordozói. A har
madik században pedig az önálló karizmák visszafejlődését tapasztalhatjuk. "Te
hát a kezdetben karizmatikus egyház a szelgálatok egyházává alakult" - je
lenti ki H. Schlier a kérdést summázva. Jó néhány "szabad" karizma a szol
gálatok keretei között élt tovább. A montanista eretnekség megjelenése ered
ményezte a végső és kibékíthetetlen krízist a szolgálat és a karizma között.
Mindemellett a szerzetesség töretlenül őrzi mind a mai napig az ősegyház ka
rizmatikus "hajlandóságát" - állapítja meg Karl Rahner.

A harmadik századra alakult ki az egyházi szelgálatok végleges, ma is ér
vényben levő formája. A szelgálatok rendszere, "a hierarchia az egyház belső

rendje" - írja Szent Ciprián. Ezért röviden így határozza meg az egyház fogal
mát: "Az egyház a püspökben, a papokban és minden tagjában fennálló közös
ség". Világos tehát az elrendeződés: püspök, papság és hívek. Ciprián felfogá
sa szerint szükséges ez az elrendeződés, mert az egyház olyan, mint "a kato
nai tábor, ahol fokozatok szerint mindenkinek megvan a maga hatalmi köre
és kötelessége". A keresztényeket többször is "Krisztus katonáinak" nevezi.
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Tovább elemezve Ciprián hierarchia-felfogását, kitűnik, hogy a püspök az
egyház belső rendjének alapja és kiindulópontja-. Sőt, felfogása szerint a püs
pök és az- egyház egy, és aki nincs á püspökkel, az nincs az egyházban. Erő

sen érezhető ebben a szemléletben, hogy a szociológíaí közösségről a hangsúly
egyre inkább áttevődött a doktrinális közösségre - állapítja meg Congar.

A pap feladatköre: Isten szolgálata, oltárszolgálat, A hierarchia fokozatában
a püspöknek alárendeltek közül az elsők a papok. A pap - Ciprián szemléleté
ben .- az a személy, akit Isten a maga szelgálatára választott ki. Ember, aki
az emberek kőzül való és őket képviseli Istennel való kapcsolatukban. Egyik
levelében elítéli azt a laikust, aki papot tett meg gyermekei gyámjává. És
hogy miért ítél a laikusról olyan szigorúan, és miért nem enged nyilvános
könyörgéseket végeztetni a megholtakért, azt ezzel okolja meg: "Mert az isteni
(eredetű) papsággal kitüntetetteknek és a papi szelgálatra rendelteknek imád
ságokkal és a könyörgésekkel kell törődniök, valamint csak az oltárnak és az
áldozatoknak kell szolgálniuk." Egyébként a papság megválasztásában nagy sze
repe volt a népnek az ősegyházban. Azokat választották ki, akik erkölcseikről

és rátermettségükről tanúbizonyságot tettek mindennapi életükkel. Ahhoz, hogy
valaki Krisztus Titokzatos Testében a papi hivatást gyakorolhassa, ordináció
volt szükséges, ez pedig - Ciprián felfogása szerínt - a püspök kizárólagos
jogköre.

A többi rendet úgy emlegeti, mint a papság segítőit. Az ősegyházban a dia
kónusolmak fontos szerepük volt. A szoros értelemben vett hierarchiában ugyan
a "legalsó" fokon vannak, a közösség életében azonban igen jelentős feladat
jutott nekik. Ciprián leveleit rendszeresen a papoknak és a diakónusoknak írta.
Az apostolok rendelése szerint "az asztalok szolgálata" volt a dolguk, ezután
pedig az igehirdetés, valamint a keresztelés. Az egyház adott helyzetében az ő
külörileges feladatuk volt a börtönökben szenvedőkön való segítés is. Ezért ír
ja Ciprián a papoknak és diakónusoknak mély szociális szellemet eláruló le
veleiben: el ne feledkezzenek "azokról, akik dicsőséges szóval az Urat megval
lották és börtönbe vettettek, és azokról, akik szegények és szükséget szenved
nek és mégis állhatatosak az Úrban".

Az ősegyház hitéletének fókuszára H. de Lubac mutat rá, amikor Orige
nészt idézi: "Ragaszkodnunk kell Jézus Krisztus égi egyházának szabályaihoz az
apostoli folytonosság szerint". Számára az "égi egyház" azonos a földön élő,

történeti és látható, sőt hierarchikus egyházzal. H. de Lubac véleménye sze
rínt ugyanis "amilyen mértékben az egyház kibontakozott az Időben, úgy fi
gyelme egyre inkább már eltűnt tagjaira irányult". Az eltűntek alkották a "győ

zedelmes (vagy szenvedő) egyházat", a földön élők pedig a "küzdő illetve za
rándok egyházat".

A KERESZTÉNYEK A VILÁGBAN. Az ősegyház feladata, hogy olyan ke
resztény üzenetet hirdessen, mely érthető a pogány világ számára. A Diogne
toszhoz írt levél szerzője ezért ír így pogány barátjának a II. század közepén:
"A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a
nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis saját városaikban; nem beszélnek
külön, szokatlan nyelvet, nem is élnek másoktól jellegzetesen különböző élet
módot ... Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogy kinek-kinek sor
sa rendelte, és öltözködésben, táplálkozásban, az élet más dolgaiban alkalmaz
kodva az őslakók szokásaihoz, csodálatos és egyaránt hihetetlennek 'látszó élet
formával tűnnek fel... Házasságot kötnek, mint mások; gyermekeket nem
zenek, de magzatelhajtást nem végeznek. Közös az asztaluk, de nem az ágyuk ...
A fennálló törvénynek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvé
nyeket. Mindenkit szeretnek, őket meg mindenki üldözi. Nem ismerik és mégis
elítélik őket, halál a sorsuk, és életre támadnak. Inségben vannak és sokakat
gazdagítanak. mindenben hiányt szenvednek és bővelkednek mindenben. Szé
gyenbélyeget hordanak és szégyenben éri őket a dicsöség, rágalom a részük és
igazságot nyernek. Szídalom a jutalmuk, megvetés a részük, de ők tiszteletet
adnak. Jót tesznek és mint gazokkal bánnak velük; ha kínozzák őket, örülnek,
mintha életre támadnának. A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogá
nyok volnának; a hellének üldözik őket, de támadóik sem tudják, miért bánt
ják őket."
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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 ..."

Irodalom: J. Lortz: Geschichte der Kirche, Münster, 1962. - J. Daniélou: Geschichte
der Kirche, Köln, 1963. - K. Baus: Handhuch der Kirchengeschichte, Freiburg, 1962. 
Mysterium Salutis, IV/l, Köln, 1972. - Herders Theologisches Taschenlexikon, Freiburg,
1l!72. - R. Schnackenburg : Die Kirche im neuen Testament, Leipzig, 1&61. - ,Kühár Flóris:
Apostoli Atyák, Budapest, 1944. - Nyíri Tamás: Bölcselettörténetl [egyzet (kézirat).

Borsowszky Jolán: A nyírmihálydi fatemplom
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