
Az őskeresztyénség és a misszió.1) 

Ε fejezetben a három első század missziói munkáját 
ismertetjük. A negyedik századot a középkorhoz számítjuk, 
mert bár az őskeresztyénség tisztább folyamai egyes kiváló 
egyéniségek által e századba is átfolynak, mégis lassanként 
helyt adnak a középkor egyházfogalmának s a térítés és misz-
sziói munka is az eredetitől eltérő, sőt azzal ellenkező elvek 
és eszmék hatása alá kerül. Természetesen a harmadik 
század keresztyénsége is más, mint az apostolok által 
alapított gyülekezeteke s mivel a keresztyénség a harmadik 
században már nagy hatalmas test, világos, hogy több 
betegség is feltűnik rajta, de az is bizonyos, hogy a missziói 
munka alapelvei a három első században ugyanazok, mert 
az eredeti, evangéliomi keresztyén egyházfogalom, bár itt-ott 
elhomályosult is, nem ment teljesen feledésbe. 

Az eredeti, igazi keresztyén felfogás szerint annak, a ki 
az egyházhoz tartozott, képesnek és késznek kellett lennie 
a missziói munka végzésére. Ismernie kellett Istent s Jézust, 
akiben a megváltó kegyelem megjelent. Tudnia kellett, hogy 
csak két út van az ember előtt — ezt nemcsak a bibliai, 
hanem más őskeresztyén iratok is újra meg újra hangsú-
lyozzák — s vennie kellett a Szent Lélek újjászülő és meg-
szentelő hatásait, hogy a széles ösvényről a keskeny útra, 
a halálból, t. i. a lelki halálból, az életre (Ján, 5, 24.) átme-
hessen. Ismernie és szeretnie kellett az Úr parancsolatait, 
hogy az igaz úton előre haladhasson. Az első keresztyének 
mindezt komolyan vették s alázatosan tárták ki lelkeiket 
a kegyelem és irgalom előtt, mely Jézus által belőlük új 
embereket alkotott. Kényszerítésről sző sem lehetett nálok 
s fény vagy gazdaság nem csábíthatta őket, mert hiszen a 
legiszonyúbb düh és harag zúdult azokra, a kik keresztyé-
nekké lettek. Véres üldözések nem mindig voltak, de nem 
kell gondolni, hogy a világ valaha megszűnt volna a Jézus 
Krisztus híveinek háborgatásától. Időnként pedig halálra is 
hurcolták őket. A zsidók, a hol csak lehetett, ellenük inge-
relték a hatóságokat s a római birodalom, mely a legkülön-
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bözőbb bölcsészeti nézeteket s vallásos felfogásokat tűrte, a 
keresztyének ellen sokszor intézett irtó hadjáratot, mert a 
keresztyének nem engedtek gúnyt űzni hitükből ós a pogány 
bálványok meg a császárok oltárai előtt nem hajlongtak, 
mint az udvaroncok és a durva tömegek. A keresztyénség 
igazán a legkedvezőtlenebb körülmények közt terjedt és egy 
nagy nehézséget maga támasztott, t. i. azt, hogy az egyének 
életének a Jézus akarata szerinti átalakítását követelte s azt 
a felséges felhívást: Térjetek meg (Máté 4, 17.) első sorban 
az emberek szívére s nem egyedül a szokások megváltoz-
tatására vonatkoztatta. Csakis az isteni segítségnek lehet 
tulajdonítani, hogy a keresztyénség rendkívül hamar elter-
jedt az egész ismert világon. Mind azt, a mit régebbi s 
újabb történetírók a keresztyénség terjedését biztosító külső 
körülményekről kényelmes írószobáikban összeírkáltak, kellő 
értékére kell leszállítani. A görög nyelv és a görög tudo-
mányosság egységessé tette a kultúrát s egy minden művelt 
körben ismeretes nyelvet bocsátott a keresztyénség rendel-
kezésére. Igaz. Csakhogy ez a kultúra mindenestül el akarta 
nyomni a keresztyénséget. A tudósok, bölcsészek gúnyolták, 
félremagyarázták a legszentebb keresztyén gontolatokat. Más-
felől a maga helyén rá fogunk mutatni arra, hogy már az 
őskeresztyénség a görög ós latin nyelveken kívül más nyel-
veket is felhasznált s bizonyára már az őskorban több nyelvet 
felhasznált, mint a hánynak a felhasználásáról tudunk. Azt 
is hangoztatták, hogy a római kard és jog egységes nagy 
birodalmat gyúrt össze a leigázott népekből. Ez is igaz, 
de ez az egységes nagy birodalom, mint a Diognethez írt 
levél mondja, úgy bánt a keresztyénekkel, mintha külföl-
diek lettek volna, bár ők úgy éltek mint hazafiak. Azután 
azt is mondják, hogy az emberi elme Jézus korában s a 
keresztyénség első századaiban a vallási kérdésekre irányult 
s ez igaz, de hogy ez kedvezett volna a keresztyénségnek, 
azt a tények nem igazolják. A vallásos elmék s vallásos 
rendszereket alkotó bölcsészek voltak a legnagyobb ellenségei 
az evangéliomnak, mert saját maguk alkotta képzelődéseiket 
nem akarták feláldozni a gyűlölt Názáreti előtt. 

Az igazság az, hogy a keresztyénség, a mikor pályája 
elején állott, oly jelentéktelennek, oly gyengének látszott, 
hogy sem a tudósok, sem az állami hivatalnokok, sem a 
különböző vallásos mozgalmak vezérei nem kötötték hozzá 
sorsukat. És ha azok, a kik ma a keresztyénség alapítóját 
embernek s a keresztyén egyházat az emberi fejlődós egyik 
termékének tekintik, Jézus és az apostolok korában éltek 
volna, szintén nem kötötték volna és ha őszinték akarnak 
lenni, meg kell vallaniok, hogy a maroknyi keresztyénség 
nagy reménységei az első század közepe táján nevetsóge-
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seknek tűntek volna fel előttük. És mégis ezek a remény-
ségek csudálatos módon megvalósultak. Nyílván nem az 
emberi és külső tényezők biztosították elterjedését, hanem 
az isteniek, az égiek, az örökkévalók. A keresztyénség 
terjedésének igazi tényezőit azért nem a keresztyénségen 
kívül, hanem belül kell keresnünk. 

Első ilyen tényező volt a keresztyén egyén, mint olyan. 
Minden keresztyén, még ha nem nyert is kiváló adományokat, 
misszionárus volt, mert élete Isten kegyelmének alkotása 
volt. (Ef. 2, 10.) Az első keresztyénség nem követelt áldo-
zatot azoktól, a kik a Jézus szeretete és váltsága édességót 
még meg nem ízlelték. A kik pedig megízlelték, azok oly 
nagy kincset, oly nagy boldogságot, oly nagy örömöt nyer-
tek, hogy készek voltak hitükből, a mely új életet biztosí-
tott nekik, a legmesszebbmenő következtetéseket is kivonni. 
Ha nem voltak is mind kiváló szónokok, életfelfogásuk s a 
zsidó és pogány bűnökkel és tévedésekkel szemben való 
állásfoglalásuk: hangosan és ékesszólóan prédikált. Ingerelte, 
de egyúttal érdekelte is az embereket. Az érdeklődésből 
következett a kérdezősködés ós talán sokszor az ellen-
mondás, igen gyakran azonban a hegyeket mozgató hit is. 
Miután pedig minden új hívő megint új misszionárus lett, el 
lehet képzelni, mily gyorsan hatványozódott a keresztyének 
száma. Csak egyetlenegy példát kell felhoznunk, hogy lássuk, 
mily következményei kellett, hogy legyenek az egyéni erő-
teljes bizonyságtételnek. A Cselekedetek könyve 2. r. 9—11. 
versei szerint: párthusok, médek, elamiták, mezopotámiaiak, 
judeaiak, kisázsiaiak, egyiptomiak, libyaiak, rómaiak, krétaiak 
és arabok voltak jelen az első keresztyén pünkösd ünnepén. 
Képviselve volt tehát mind a három világrész : Ázsia, Afrika 
és Európa. A jelenvoltak kétségkívül zsidók voltak legna-
gyobb részben ós a zsidók által megnyert prozeliták is ismer-
ték a zsidó (vagy a zsidóval rokon arám) nyelvet. Nem valami 
ázsiai vagy latin vagy egyiptomi nyelveket értettek tehát , 
a mikor így kiáltottak fel: Halljuk a mi nyelvünkön az 
Istennek nagyságos dolgait! (11. v.) Kitűnik ez abból, hogy 
a 6. vers voltakép így van az eredetinek mefelelőleg: mind-
egyik a maga nyelvjárásán (dialektusán) hallá őket szólni. 
Tehát a pünkösdi csoda nem abban állott, hogy az apostolok 
a világ minden nyelvét megtanulták, hanem abban, hogy a 
Szent Lélek ereje segítette őket s az üdvigazságokat oly 
módon tudták hirdetni, hogy az összesereglett s külön-
böző nyelvjárásokon beszélő zsidók megértették a nagy-
fontosságú üdv igazságokat. A csoda azonban itt nem végző-
dött, hanem folylatása is lett. A hallgatók közül sokan meg-
tértek, Jézust Megváltóul elfogadták s hitük oly igaz, oly 
őszinte, oly meleg hit lett, hogy mikor haza értek, kétség-
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kívül úti élményeik közül azt a legfontosabbat hangoztatták 
mindenfelé, hogy az üdvöt, hogy Jézust, hogy bűneik bocsá-
natát megtalálták. Mielőtt még egyes kiválóbb egyének: vagy 
maguk az első apostolok vagy mások bejárhatták volna a 
világot, az egyéni bizonyságtétel által mint a három világ-
részbe eljutott a Jézus Krisztus evangélioma. 

A keresztyénség terjedésében azonban nagy része van 
ama kiválóbb s a Szent Lélek adományaival nagyobb mér-
tékben ellátott hivatalos munkásoknak is, valamint a szerve-
zett gyülekezeti életnek. A hivatalos munkásokat illetőleg 
több, nagyon elterjedt tévedést kell eloszlatnunk. 

Első sorban az apostolokra vonatkozólag. A mikor ma-
napság apostolokról beszél valaki, majdnem mindenki azonnal 
a tizenkét férfiúra gondol, a kiket Jézus még földön jártában 
kiválasztott, neveigetett, az evangéliom terjesztésére kisebb 
körbe kiküldött (Máté ev. 10. r.), feltámadása után pedig az 
Isten országának minden népek közötti terjesztésével meg-
bízott. Azt is tudja mindenki, hogy Júdás helyébe Mátyás 
lépett s hogy Pál is az apostolok közé emelkedett. Az apostol 
név így a nagy közönség, sőt még a tudománnyal foglal-
kozók előtt is valami különös kiválóságot jelent s arról, 
hogy az apostolság az őskereszténység életében századokon 
át szervezett intézmény volt, nagyon kevesen tudnak. Az 
általános egyháztörténeti felfogás szerint az apostolok, t. i. 
az első tizenkét apostol után a püspökök ós presbyterek 
vették át a keresztyénség terjesztésének munkáját. Ezzel 
szemben utalnunk kell a következőkre. 

Már a Szent írás szerint is nemcsak a tizenkettő és 
Pál viselték az apostol nevet, hanem mások is, pl. Barnabás 
(I. Kor. 9, h.) vagy Andronikus és Junias (Róm. 16, 7.). Egy 
helyen az írás (Zsid. 3, 1.) még Jézust is apostolnak nevezi 
és méltán, mert hiszen Jézus magát Isten küldöttének nevezte 
és pedig nemcsak a János evangéliomában közölt magasröptű 
beszédek szerint (Ján. 10, 36.), hanem a Máté evangéliomában 
található amaz egyszerű példázat szerint is, a mely a szőlőbe 
küldött munkásokról szól. Ε példázat szerint Isten az utolsó 
eszközt ragadja meg, a mikor sajá t Fiát küldi el. Jézus 
tehát szintén apostol, azaz külflött, Istennek legdicsőbb 
misszionárusa és más apostolok annyiban különböznek tőle, 
hogy azoknak előbb Jézus iskolájába kell járniok, erőt, 
hatalmat kell nyerniök isteni dolgok végzésére (II. Kor. 12,12.) 
és megbízást kell venniök (Róm. 1. 1; 1. 5). A míg tehát 
Jézus öröktől fogva alkalmas az Ο küldetésének végre-
hajtására, az emberek közül választott apostoloknak vagy 
küldötteknek előbb tanítványoknak kell lenniök s Jézus 
erőiben részesülniük, sőt még ekkor is az ő munkájuk bizony-
ságtétel Jézusról, a ki az Úr. (Róm. 1, 3., II. Kor. 4, 5.). Az 
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üdv kincseit Jézus hozza s az apostolok az Úr Jézus sáfárai 
(I. Kor. 4, 1.) Az apostolság azonban sokkal szélesebb körű 
intézmény, mint azt a legtöbben gondolják. Az apostolság 
nem szűnt meg az első apostolok vagy Pál elhunytával s 
még az δ életökben is mindenfelé működtek apostolok, 
azokon kívül is, a kikről a Szent írás említést tesz. Az 
apostol név fennmaradt a II. század végéig, tehát apostolok 
akkor is működtek, a mikor a keresztyénség már ezer meg 
ezer szervezett gyülekezetben élt s a püspök a presbyterek 
közül kiemelkedő hivatalnok lett. Az apostolok bejárták a 
rájok bízott területeket s hirdették az evangéliomot azoknak 
is, a kik a keresztyénségen kivül állottak. Sokáig az ős-
keresztyénség erős törvénye szerint egy helyen nem marad-
hattak s pár napi tartózkodás után tovább kellett menniök. 
Nyilván mégis el kellett hangzania ama nagy parancsnak, 
hogy: Menjetek! (Márk. 26, 15.) Prédikáljatok! hogy oly 
sok ember szakadatlanul járt-kelt századokon át és Jézust 
a sötétségben járókkal megismertette. A ki az apostolok 
közül tovább akart egy helyen maradni, elvesztette hitelét, 
hamis apostolnak tekintették. Még a harmadik században is 
folyt az apostoli munka, csakhogy már akkor e széjjeljáró 
prédikátorokat nem nevezték apostolnak. Origenes azonban 
a III. században is bizonyságot tesz, hogy még akkor is 
voltak sokan, a kik az Istennek igéjét így széjjeljárva hir-
dették s nemcsak városról városra, hanem faluról falura 
vitték az örömhírt, ismertették az evangéliomot és ébresz-
tették a bűnben és hitetlenségben élőket. Az őskeresztyénség 
tehát lelkiismeretesen és hűségesen folytatta a missziói vagy 
apostoli munkát s e munka szervezve volt, a munkások 
pedig körülbelül 200 éven át az apostol nevet viselték. Az 
őskeresztyénség ez apostolai abban különböznek a püspökök-
től, presbyterektől és diákonusoktól, hogy 1. nem egy gyüle-
kezet hivatalnokai, 2. hogy nem a szervezés és gondozás a 
feladatuk, hanem a Lélek által rájuk bizott ébresztés, hivo-
gatás, az alapvetés s az evangéliom ismertetése, szóval az, 
a mit az ősapostolok és Pál is a szeretetmunkánál is (Csel. 6, 2.) 
vagy szertartások végzésénél (I. Kor. 1., 12.) is fontosabbnak 
tartottak t. i. az Isten igéjének szolgálata, az evangéliom 
hirdetése. 

Az őskeresztyénség az Isten igéjének szolgálatára azon-
ban oly súlyt helyezett, hogy az evangéliom ismertetése és 
megértetése végett az apostolokon s az egyes gyülekezetek 
pásztorain vagy püspökein kívül még evangélistákat, prófé-
tákat és tanítókat is alkalmazott. Az evangélisták (Ef. 4, 11., 
Csel. 21, 8., IV. Tim. 4, 5.) is végeztek missziói munkát, de 
apostoli méltósággal nem bírtak s úgy látszik, jobban az 
egyes gyülekezetekhez voltak kötve, mint az apostolok. 
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Fülöpről legalább biztosan tudjuk, hogy egy darabig ugyan 
(Csel. 8, 15—40.) valóságos apostoli úttörő munkát végez, 
de e munka végzése előtt a jeruzsálemi gyülekezetben mint 
diákonus forgolódik, azután pedig Caesareában (a tenger-
mellékiben) telepszik le. 

Különösen érdekes a keresztyén próféták története. 
Szemben azzal a majdnem általános felfogással, hogy Keresz-
telő Jánossal s esetleg még egy-egy az új testamentomban 
említett prófétával (Csel. 11, 27—28.) a próféták sora be-
zárult, hangsúlyoznunk kell, hogy az őskeresztyénség körében 
az ótestamentomi prófétai intézmény megújulva, tovább élt. 
A gyülekezeteknek mindenfelé voltak prófétái s néhol még 
prófétanők is működtek. A keresztyén próféták és prófétanők 
épúgy nem jósok és jövendőmondók, mint az ótestamentomi 
próféták. Ha a jövendőre irányozták is a figyelmet, ez csak 
járuléka volt ama főtevékenységüknek, hogy az Isten akaratát, 
bölcseségét és szeretetét ünnepélyes komolysággal, néha 
komorsággal is buzogtatták, mivel az ihlet lelküket az isteni 
tartalommal színültig töltötte. Az igazságokat képekben és 
hasonlatokban és szent elragadtatással közölték, a hallgatókat 
szinte megrendítették, megdöbbentették, úgy hogy sokan el-
titkolt bűneiket megvallották (I. Kor. 14, 25.) s Jézushoz 
csatlakoztak. Missziótörténeti szempontból az ilyen keresztyén 
prófétáknak az a jelentőségük, hogy gyakran pogányok vagy 
zsidók is hallgatták őket s némelyekre nagyobb hatást 
gyakoroltak, mint az evangóliomi történeteket és igazságokat 
egyszerű nyelven előterjesztő apostolok és evangélisták. A 
keresztyén próféták egyébiránt látomásaikat gyakran le is 
írták, akárcsak az ótestamentomiak s mivel ez iratokat is 
olvasták pogányok is, ezzel is a misszió ügyét szolgálták. 
Az őskeresztyénség egyik legszebb prófécziai műve kétség-
kívül Hermas „Pásztor"-a. Részletes ismertetését, fájdalom, 
mellőznöm kell, de egy felséges gondolatát ízelítőül feljegy-
zem. Hermas előtt ragyogó szép égi tünemény jelent meg. 
Egy nő ifjúsága virágjában. Hermas a nevét kérdezi s a no 
azt feleli: Az én nevem Presbytern (öreg, vén). Hermas 
csodálkozik, hogy a ragyogó szépségű s ifjúsága virágjában 
feltűnő nő neve hogy lehet: öreg, vén? A magyarázat az, 
hogy a nő az Egyház-at jelképezi s az Egyházon, Krisztus 
ragyogó szép menyasszonyán ugyan ifjúi üdeség mutatkozik, 
de a neve mégis Presbytera, mert a világ fundamentumának 
felvettetése előtt megvolt már. Nyilván oly lelkekre, a kik 
a sok baj, változás és veszedelem közt valami maradandót, 
állandót kerestek, az egyházról való ilyen magasztos fel-
fogás rendkívüli hatás kellett, hogy gyakoroljon. Ezek után 
megérthetjük az Ef. 2, 20 versét, a melyet oly soká hely-
telenül magyaráztak s a mely így szól: felépíttettetek az 
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apostolok és próféták fundamentumán, lévén a szegletkő 
maga Jézus Krisztus. Ha e versben a 12 apostolról meg az 
ótestamentomi prófétákról lenne szó, akkor igazán érthetetlen 
lenne, hogy a próféták az apostolok után következnek. A 
fentebbiek alapján azonban egész bátran mondhatjuk, hogy 
itt az őskeresztyén egyház misszionárusairól van szó, tehát 
kiválóbb és egyszerűbb apostolokról meg keresztyén prófé-
tákról, a kik az efezusiakat az evangéliommal megismertették 
s a keresztyén hit titkaiba bevezették. 

Az apostolokon és prófétákon kivűl nevezetes missziói 
munkások voltak az őskeresztyén egyház tanítói is Termé-
szetesen nem kizárólag missziói munkások. A tanítók, a kik 
közül igen sokat, a ma dívó kifejezéseket véve tekintetbe, 
tanárnak és pedig hivő és tudós tbeologiai tanárnak kell 
tekintenünk, rendszerint nem jártak-keltek a pogányok közt. 
Munkájukat valamely keresztyén gyülekezet körében végezték. 
Csakhogy az első századokban a keresztyén gyülekezetek 
pogány városokban munkálkodtak. Még a harmadik század-
ban sem igen volt teljesen keresztyén város. A keresztyén 
tanítókat tehát sok pogány felkereste s általuk a keresztyén 
igazságokat megismerte. A keresztyén tanítók között leg-
kiválóbbak az alexandriai hatalmas katechetikai intézet 
vezetői: Kelemen és Origenes, akik, sok másokkal együtt, 
irodalmi működést is fejtettek ki. Műveik, a melyeket a 
keresztyén próféták Írásaitól eltérőleg, a nyugodtság, a szak-
ismeret s itt-ott a tudós terjengés is jellemez, szintén nagy 
hatást gyakoroltak a művelt pogányságra. Gyakran folytattak 
a tanítók tudós pogányokkal — vagy zsidókkal — nyilvános 
vitákat. Ε viták folytatása vagy nyilvános előadások tartása 
végett némelykor messze földre utaztak, igy ment Origenes 
egyebek közt JuliaMamaea anyacsászárné hívására Antiochiába. 
Szóval abban az időben még a tanárban is volt missziói élénkség 
s még az is fejtett ki missziói tevékenységet. 

Áttérhetünk most már a püspök és presbyterek által 
vezetett gyülekezeti élet ismertetésére. A püspökökről és 
presbyterekről olyan részletesen nem szólhatunk e helyen, 
mint az apostolokról, prófétákról és tanítókról. Nem, mintha 
az ő fontosságukat és értéküket el nem akarnók ismerni. 
Kétségkívül bizonyos azonban, hogy a püspökök és presby-
terek nem missziói munkások voltak s rájuk vonatkozólag 
oly nagy tévedéseket nem kell eloszlatnunk, mint az Isten 
igéjének szolgálatában álló hittérítőkre nézve kellett. Az ma 
már tisztába van hozva, hogy kezdetben a presbyterek 
püspökök is voltak, vagyis felügyelők, tapasztaltabb, idősebb 
gondozói a már megindult keresztyén gyülekezeti életnek s 

gyülekezetben több püspök is volt. Az is bizonyos, 
hogy korán s kétségkívül ínég az első században a püspök 
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nevet csak egy vezetőre kezdték alkalmazni s hogy a II. 
században már nemcsak a híres, nagy hatalmas gyülekezetek, 
de igen sok nagyobbacska gyülekezet is, mely a későbbi 
értelemben püspöki székhely soha sem volt, vezetőjét,pásztorát, 
a presbyterektől megkülönböztetve, püspöknek nevezte, e 
püspök a döntő hatalmat és befolyást gyakorolta s az alá 
voltak rendelve a környékbeli kisebb gyülekezetek is. A 
püspökök e kisebb gyülekezeteket meglátogatták s útjokban 
pogányokkal is találkoztak, viszont a kisebb gyülekezetek 
vezetői, a kik még mindig presbytereknek, vagy később 
falusi püspököknek (chorepiskopoi) neveztettek, fel-felkeresték 
a püspököt. Útjukban ezek is találkoztak pogányokkal és 
hatottak is reájuk s azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a 
püspökök folytonos összeköttetésben állottak az apostolokkal 
és ezek által is hatást gyakoroltak a missziói munkára. De 
mégis missziőtörténeti [szemponthól nem az fontos, a mit 
maguk végeztek, hanem mit az általak vezetett gyüle-
kezet végzett. Az első századok püspökei ós presbyterei 
ugyanis valóságos evangóliomi keresztyén életet és tevékeny-
séget szerveztek. Kormányzásuk nem külső dolgok intézése 
volt, hanem a híveknek a szent életben, igaz hitben és 
szeretetben való erősítése. Charismák, kegyelmi ajándékok 
nélkül ők ép úgy nem szűkölködtek, mint az apostolok és 
próféták, s ezért Polykarpot a smyrnai gyülekezet „apostoli 
és prófétai tanító"· elnevezéssel tisztelte meg. Természetesen 
nem minden püspök volt oly kiváló, mint Polykarp vagy 
Ignác, de az bizonyos, hogy azok az I. és II. századbeli 
püspökök erő és hatalom voltak. Teljességgel a Jézus Krisztus-
ban gyökereztek s egynek tudták magukat a gyülekezetekkel, 
a melyek nem voltak az ő gyülekezeteik, hanem az Úr Jézusé 
s ő reájuk csak mint sáfárokra bízattak. Még akkoriban 
zsinatok, nem igen tartattak, t. i. az I. és II. században, ha 
csak egyes vezető egyéniségek fontosabb tanácskozását zsinat-
nak nem nevezzük. Volt azonban sok szeretetteljes érintkezés 
küldöttek és levelek útján s lassanként a keresztyén egyház, 
mint Mezopotámiától Spanyolországig terjedő, minden ellen-
tétet, nemzeti különbséget kibékítő hatalom kezdett feltűnni. 
Milyen hangos és hatalmas prédikáció volt ez a külsőleg 
egységes, de belsőleg szétszaggatott római birodalomban 1 

Azonban nemcsak a keresztyénség egyeteme, hanem az 
egyes gyülekezetek is hangosan prédikáltak. 

Minden gyülekezet, esetleges különbségek mellett is, 
hirdette a pogány sokistenhivóssel, bálványimádással s az 
elhunyt és életben levő császárok kultuszával szemben azt, 
hogy: egy az Isten s Jézus Krisztus a Megváltó. S ettől 
a keresztyénség nem tágított. Itt tűnik ki, mily rettenetes 
nehézségekkel kellett a keresztyénségnek küzdenie. Itt tűnik 
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ki, mily hősies volt a küzdelme. Igazán megható: lélekben 
látni a keresztyének ezreit, a mint imádkoznak a császárok-
ért, de nem áldoznak oltáraikon, még ha életüket kell is 
vesziteniök. Itt tűnik ki az is, hogy a keresztyénség nem 
elégedett meg egynéhány kegyes gondolat elfogadtatásával. 
Ki akarta végre irtani a pogányságot s bálványimádást, a 
mi előtt a zsidóság meghúzódott s a mi fölött bölcsészek, 
katonák és politikusok mosolyogtak, de a mivel nem mertek 
szembeszállani. A keresztyén gyülekezetek mertek. Felvették 
az ólet-halálharcot. Nem törekedtek arra, hogy gyorsan 
érjenek el eredményeket engedmények árán. Voltak, a kik 
keményen, szigorúan ostromolták a bálványimádást és a 
császárok kultuszában mutatkozó emberistenítést. Voltak, a 
kiket, a mint mondták, elragadt a Lélek s hangosan helye-
selték a konfesszorok, vallástevők nyilatkozatait a hatóságok 
előtt. Mások tudós, nyugodt fejtegetésekkel igyekezetek ki-
mutatni, hogy mily nagy tévedés a sokistenhívés vagy az 
emberimádás. De, enyhébb vagy szigorúbb hangon, minden 
keresztyén ostromolta a bálványimádást, a pogányságot. A 
politikai hatalom, az állami élet pedig teljesen össze volt 
nőve a sokistenhívéssel. Mily áldozatokat kellett hoznia sok 
hivatalnoknak, katonának vagy mesterembernek is, a ki 
keresztyén akart lenni! Hogy zúdult az államhatalom, ha 
nem is folytonosan, de mindig fokozódó dühvel és pokolibb 
módon a keresztyén gyülekezetek ellen! Még Tr aj an alatt 
csak feljelentés folytán üldözték a keresztyéneket. Decius alatt 
már hivatalból. Valerian püspökeiket, vezetőiket igyekezett 
kiirtani. Diocletian templomaikat romboltatta le, könyveiket 
egettette el s Galerius a legiszonyúbb vérengzéssel akarta 
rábírni a keresztyéneket az áldozásra. Nem lehetett. Az 
üldözések alatt sokan elestek, de az igehirdetés az egy 
Istenről és Jézusról, a Megváltóról mind többekre gyakorolt 
maradandó hatásokat. 

A keresztyén gyülekezetek azonban vonzó hatást gyako-
roltak az által is, hogy szent életre vezették a híveket. A 
szent életet illetőleg is volt enyhébb és szigorúbb irány. De 
a legenyhébb szentségű gyülekezetbe is csak előzetes vizs-
gálás után vették fel a tagokat s mindenhol megvolt az 
egyházfegyelem, melylyel kizárás is járhatott együtt. Hogy 
szabad-e ós mennyiben szabad a színházakat vagy cirkuszo-
kat látogatni, ezt a kérdést különbözőkóp próbálták megol-
dani, de hogy a paráznaság, részegeskedós kerülendő, a 
varázslás helytelen, az általánosan elfogadott felfogás volt 
s a gyakorlatban is megvalósult. Viszont voltak ugyan sokan, 
a kik teljesen tartózkodtak a házas élettől, némelyek még 
a kereskedésben s más földi foglalatoskodásban sem akartak 
részt venni, de azért a keresztyénség óriási nagy többsége 
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az első századokban a házasságot, ha az Isten által megszen-
teltetik, csak dicsérni tudta s e tekintetben még a szigorú 
Tertullián sem kivétel. Az őskeresztyénség a tisztes munkát 
is megbecsülte. A harmadik században sokan kimentek már 
a pusztába, de azért az első századok keresztyénsége, még 
a III-iké is, inkább a világ meggyőzésére, megjavítására 
s átalakítására törekedett s nem a világ kerülésére. Még 
szent Antal remetéi is dolgoztak, hogy jót tehessenek s 
maga a szent életű férfiú üldözések idején felkereste a 
világgal küzködő testvéreit s vigasztalta, bátorította őket. 
A három első században a munkásság lényeges alkotó 
része volt a keresztyén szentségnek. Ha távolból jöt t 
keresztyén, az egy-két nap pihenhetett, de azután munkát 
kellett vállalnia, mert tótlen élősdieket a keresztyén gyüle-
kezetek nem tűrhettek. Az élet szentsége a harmadik század-
ban már némileg alább szállt, de még a III. század vége felé 
is volt ereje a keresztyénségnek, hogy a különben hatalmas, 
hitetlenségre hajló, Jézus Krisztus „mennyei voltát" tagadó 
s könnyelmű Pál antiochiai püspököt letegye, vagy hogy 
Spanyolországban, a mely úgy látszik leggyengébb része 
volt akkor is a keresztyénségnek, a felburjánzó erkölcstelen-
ség ellen erélyes intézkedéseket tegyen. Bajok voltak s bűnök 
felütötték a fejüket a keresztyénség körében is, szinte az 
egyház indulásától kezdve, de a keresztyén fegyelemben volt 
oly hatalmas és biztos mérték, a mely erőt adott a gyüleke-
zeteknek és vonzó hatást gyakorolt ezer meg ezer lélekre. 
Hogy ez így volt, hogy a tiszta levegőt sokan megkívánták 
s a keresztyén szigor nemcsak nevelő eszköz volt a tagokra 
nézve, de misszionáló hatalom is, azt egyebek közt az a körül-
mény is bizonyítja, hogy számos kisebb, úgynevezett eretnek 
egyház közül azok terjedtek el legjobban s egyetemesség 
dolgában azok versenyezhettek a nagy — katholiké, egyete-
mes — egyházzal legjobban, a melyek az egyházi fegyelem 
és az erkölcsi élet tekintetében még szigorúbbak voltak, 
mint a közönséges keresztyén egyház, t. i. a marcioniták, 
montanisták ós novatianusok. 

Leghatalmasabb missziói hódító eszköz volt az őskeresz-
tyénség szeretete, mely erős volt és hatalmas intézményeket 
tudott teremteni abban a kapzsi, élvsovár s gyűlölködő világ-
ban. És pedig minden külső segély nélkül s annak dacára, 
hogy az államhatalom és a városok vezetősége, még mikor 
az üldözések szüneteltek is, hideg, közönyös és ellenséges 
magatartást mutatott a keresztyónsóggel szemben. Állam-
segélyt vagy városi támogatást a keresztyének nem élvez-
tek s mégis az özvegyek és árvák gondját felvették. Még a 
pogányok szegényeit is segítették. Úgy a férfiak, mint a nők 
által végzett betegápolás rendezve volt s érdekes tudni, hogy 
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a gyülekezetek püspökei nemcsak kormányzók és prédiká-
torok voltak, hanem gyakran orvosi ismeretekkel is bírtak 
és orvosi segítséget is nyújtottak. De ha nem voltak is 
orvosok, gondoskodtak arról, hogy a betegek ápolás nélkül 
ne maradjanak. A mikor pestis vagy más ragályos betegség 
tizedelte meg a lakosságot s a pogányok rémülve és iszo-
nyattal hagyták el betegeiket, vagy dobták ki az utcára: a 
keresztyének nyugodtan szedték fel az elhagyott szerencsét-
leneket s félelem nélkül ápolták őket. Nem csoda, ha ilyenkor 
a pogányság tömegesen hagyta el az oltárokat s a keresz-
tyénség Istenéhez kiáltott segedelemért. 

A betegeket és más szűkölködőket pénzsegélylyel is el 
kellett látni s gondoskodni kellett a lelki munkásokról is. 
A hónap minden vasárnapján (I. Kor. 16, 21.), néhol egyszer 
egy hónapban tehát adományokat — nemcsak pénzt, de 
természetbeni adományokat is — hoztak a hivek az isten-
tiszteletre s ezeket a püspök a diakonusok és presbyterek 
tanácsai szerint kiosztotta. Gyakran nagyobb önkéntes ado-
mányokat is juttattak egyesek a gyülekezetnek. így adott 
Marcion a második század közepén 200.000 sestertiust (valami 
40.000 korona) a római gyülekezetnek. Az őskeresztyénség 
teljesen önkéntes adományokból tartotta fenn nemcsak 
magát, hanem az összes szeretetintózményeket is. Ε helyen 
meg kell jegyeznünk azt is, hogy vagyonközösség sehol sem 
volt az őskeresztyénség körében. Még Jeruzsálemben sem 
volt. Igaz, hogy Jeruzsálemben is, máshol is, sokan eladták 
vagyonukat és annak árát a gyülekezetnek adták át. Azon-
ban, hogy ezt tegye valaki, semminemű kényszer súlya rá 
nem nehezedett. Hogy a jeruzsálemi gyülekezet tagjai közül 
többen eladták jószágukat, annak sok esetben az volt az 
oka, hogy az illetők galileaiak voltak, a kik valamikor Jézust 
az első virágvasárnapon a városba kisérték s a kik Jézus 
halála és feltámadása után ott maradtak Jeruzsálemben. 
Hogy vagyonközösség nem volt, azt legékesebben éppen az 
a történet mutatja, a melyből a vagyonközösséget meg-
állapítani szokták, t. i. Ananiás és Safira története (Csel. V. 
1 — 10). A történet kulcsa a 4. vers, a mely szerint Péter 
így szól: „Ha megtartottad volna, nem neked maradt 
volna-e meg s ha eladtad, nem a te hatalmadban volt-e? 
Ananiás és Safira tehát nem abban vétkeztek, hogy a vagyont 
megtartották, sem abban, hogy miután eladták, az árát fel-
használták, hanem abban, hogy az árának egy részét meg-
tartották s mégis úgy tüntették föl a dolgot, mintha az 
egészet átadták volna. Hogy hazudtak ós pedig az Istennek, 
ez volt a bűnük. Hogy ez így van, mutatja az is, hogy a 
jeruzsálemi keresztyének Máriának, Márk anyjának házában 
(Csel. 12, 12) gyűltek össze és sem Filep Kandakó kincs-
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tárnokának (Csel. 8, 27.), sem Péter Kornéliusznak (Csel. 10.) 
nem ad a vagyonközösségre vonatkozó tanácsot s hogy 
Péter egynéhány napig Kornéliuszéknál maradt, az is mutatja, 
hogy a vagyonközösségről szó sem lehetett. Hanem, ha 
vagyonközösség nem is volt az őskeresztyén egyházban, meg-
volt és pedig nemcsak mint szép mondás, az, hogy nemcsak 
szívükkel s különösen szájukkal tértek meg, hanem vagyo-
nukat is Isten rendelkezésére bocsátották s az ő akarata 
szerint használták fel. Takarékosak és egyszerűek voltak. 
A fényűzést., pazarlást ós tobzódást kerülték és pedig nem-
csak az egyéni, hanem a társas és gyülekezeti élet körében 
is. Gyülekezési helyük egyszerű terem volt s fényesebb 
templomokat csak a III. század vége fele vagy azután épí-
tettek. Elöljáróik világi zajos mulatozásokban nem vettek 
részt s így kevés igényük volt. A mások iránti szeretet és 
az Úr Jézus adott nekik örömöt és boldogságot. 

De bármily nagy volt is a szeretetök, nem koldusokat 
igyekeztek nevelni. Semmit sem utáltak úgy, mint a rest 
ős tunya életet, meg a bűnt. Hogy csak azokat kell segé-
lyezni, a kik dolgozni nem képesek: ezt következetesen 
fenntartották. Ha valakinek olyan foglalkozása volt, hogy 
megtérése után a közönséges keresztyén felfogás szerint 
nem folytathatta, pl: színősz volt vagy színészeti iskola 
vezetője, akkor az ilyennek másnemű munkát kerestek. Hogy 
azért is kell dolgozni, mert a munka mások segítésére is 
képesít, újra meg újra hangoztatták. 

A szeretetnek rendes nyilvánulásain kivül az őskeresz-
tyénség rendkívüli körülmények közt valósággal hősies vál-
lalkozásokra s áldozatokra volt képes. Üldözések idején a 
keresztyének seregestől jutottak a börtönökbe. Gyakran 
messze vidékekre hurcolták el őket s bányákban végeztettek 
velők súlyos, keserves munkát. A keresztyén szeretet azonban 
legyőzte a legnagyobb akadályokat is. A börtönbe vetetteket 
a diakonusok rendesen látogatták, de mások is felkeresték 
őket, a legtöbb esetben életük kockáztatásával. A bányákba 
hurcoltak sorsát enyhítették. Mikor Numidiában vad törzsek 
a keresztyének közül sokakat fogságba hurcoltak, Cyprián, 
karthagói püspök mintegy 20,000 koronát gyűjt a számukra 
s biztatja a numidiai püspököket, hogy csak forduljanak hozzá, 
ha még baj éri őket. 

Az őskeresztyénség a rabszolgák sorsát is enyhítette. 
A rabszolgaságot, mint intézményt nem törölte el, de a 
keresztyéneknek kötelességévé tette, hogy a rabszolgáikkal 
jól bánjanak, a rabszolganők tisztességét meg ne sértsék, 
keresztyén rabszolgáikat tesvéreikül tekintsék. Egyúttal a 
gyülekezetek vezetői biztatták a hiveket, hogy rabszolgáikat 
szabadítsák fel. A keresztyén rabszolga a gyülekezetnek ép 
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oly tisztelt tagja volt, mint más. Püspök is lehetett, ha arra 
való volt. Pius római püspök rabszolga volt. A vértanuk 
könyvébe sok rabszolga írta be a nevét s a nemes lelkű 
Blandina, a lyoni gyülekezet általános nagy tiszteletnek 
örvendő tagja, a ki később vértanúi halált szenvedett, rab-
szolganő volt A világon nagy volt akkor az elnyomottak 
serege s nem csoda, ha az ilyenek seregestől léptek be oda, 
a hol szeretetet, szabadságot találtak, sőt a személyiséget 
megillető tiszteletet sem vonták meg tőlük. 

Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy a keresztyénség, 
akárcsak az első században is, kizárólag a szegényebb nép-
osztály körében terjedt. Az természetes, hogy a gyülekezetek 
többségét szegény kézművesek vagy kishivatalnokok s esetleg 
rabszolgák vagy felszabadított rabszolgák képezték. Voltak 
azonban már Pál tapasztalata szerint is egyes előkelők, a 
kik megértették az Isten hívő szavát. így pl. Sergius Pál 
proconsul (Csel. 13, 7.) s az aeropagita Dienes (Csel. 17, 34.). 
A thessalonikai előkelő nők közül is nem kevesen csatla-
koztak a keresztyénekhez s később is a nők mindig nagyobb 
számban voltak a keresztyén gyülekezetekben, mint a férfiak 
(Csel. 17, 4.) Bereában sok előkelő nő és férfi lett keresz-
tyénné. A filippibeli keresztyéneket (Fii. 4, 22.) a császári 
udvartartáshoz tartozók is üdvözlik. Claudius főemberének, 
Narcissusnak s Heródes unokájának, Aristobulnak háznépe 
nagy részt szintén keresztyén volt. (Róm. 16, 10 — 11.) 

Az I. század vége felé Titus Flavius Clemens consul és 
felesége Domitilla Domician rokona, keresztyén volt, az Úr 
Jézusért szenvedett is s a l l . század elején Plinius azt jelenti 
a császárnak, hogy Bythiniában sok és pedig „mindenfé le 
rendű és rangú" keresztyén él. Alexander Severus és 
Philippus Arabs császárok udvara tele volt keresztyének-
kel, különben Valeriáné, sőt Diokletiáné is s a mikor e 
két utóbbi császár, az egyik a III. század közepén, a másik 
a végén, illetve a ÍV. század legelején a keresztyének üldö-
zését megkezdte, első dolga volt mindenkinek, hogy udvarát 
a keresztyénektől megtisztítsa. 

De nemcsak társaldalmi előkelőségek léptek be a 
keresztyén egyházba, hanem tudós elmék, nagy gondolkozók 
is. Eltekintve attól, hogy három apostol: Péter, János és Pál 
igazi lángelme volt, csak Justin, Polykarp, Ignác, Irenaus, 
Tertullián, Kelemen (alexandriai) és Origenes neveit kell 
említenünk s a gazdag keresztyén irodalomra utalnunk, 
a mely zsidóság és pogányság ellen vívott küzdelmes és a 
mi a fő, győzelmes tusák egyik főeszköze volt, hogy joggal 
állíthassuk: íme a keresztyén fény a hatalmas értelmi erővel 
bírókat is megragadta és megtöltötte. A keresztyén irodalmi 
termékeket különben buzgón terjesztették is s az evangéliom 
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mint gyűjtemény s a páli levelek gyűjteménye a II. század 
első felében már ismeretes volt a birodalom minden nagyobb 
gyülekezetében. Nyilván nem keletkezhetett tehát János evan-
géliuma a II. század közepén. A III. században már hatalmas 
keresztyén könyvtárak is voltak. A keresztyén vezérférfiak nagy 
szellemi erejét azonban leginkább az mutatja, hogy azokat 
a bibliai gondolatokból s pogány képzelődésekből összegyúrt 
rendszereket, a melyeket gnoszticizmus néven szokás össze-
foglalni : teljes erővel vissza tudták verni. Milyen csábító 
volt Valentin magasröptűsége! Milyen hatalmas Marcion 
metsző kritikája, melyet az ősapostolok ellen intézett! De 
az őskeresztyén püspökök és írok is tudtak összevetni s 
megkülönböztetni és bár egymás közt is különböztek a 
pogány elem megítélésében, — Tertullián kemény ellenzéket 
alkotott vele szemben, Origenes becsülte a görög bölcsé-
szetet —, abban egyek voltak, hogy az evangéliumi alapot 
elhagyni nem szabad. A történelem igazolta is őket. A mar-
cioniták s valentiniánusok szétmállottak, bár egykor nagyon 
hatalmasok voltak; a keresztyén egyház pedig megmaradt. 

Még egy foglalkozásról kell itt megemlékeznünk. A 
katonákról. Az I. században nagyon kevés keresztyén lehetett a 
hadseregben, mert akkor még a keresztyénség nagy erővel 
tiltakozott az esetleges vérontás ellen s a katonatisztnek 
pogány áldozásban kellett részt vennie. Lassanként azonban 
a keresztyénség szélesebb körű lett és sokan azt a gondo-
latot tolták előtérbe, hogy a katonaság védelmet nyújt a 
durva támadások ellen. De a keresztyén katonának nehéz 
helyzete volt mindig a pogány császárok seregébon. A köz-
katonáknak ugyan nem kellett áldozniok, de sokszor olyas-
mit követeltek tőlük, a mi ellen durvább lelkiismeretük is 
mégis fellázadt. A katonák tehát sokszor martyrhalált szen-
vedtek olyan időben is, a mikor más foglalkozású keresz-
tyének egészen háborítatlanul éltek. A martyrok között 
tisztek is voltak pl. Marinas Gallienus uralkodása alatt, 
tehát békés korban. A századosi állás megüresedett s 
Marinas következett a rangsorban. Egyik irigye azonban 
elárulta, hogy keresztyén. A bíró elé hurcolták s az három 
órai gondolkodási időt engedett neki. Ez alatt a püspök elébe 
teszi az evangéliumot és egy kardot. Válasszon! Marinus az 
evangéliumot választotta s amikor a három óra elteilett, a 
bíró előtt keresztyénnek vallotta magát. Azonnal kivégezték. 
Tudjuk különben, hogy üldözések idején az őrtálló katonák 
közül szintén többen lettek keresztyénekké, a mikor a hivők 
hősies bizonyságtételét hallották s együtt haltak meg azokkal, 
a kiket egy darabig érzéketlenül őriztek. Különösen sokat 
szenvedtek a keresztyén katonák, a mikor Dioklétián a 
keresztyének üldözésére elszánta magát. A császár első sorban 
a saját katonái ellen fordult. 
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Befejezésül még pár szót az őskeresztyénség külső 
terjedéséről kell szólanunk. 

Szemlénket amaz országok felett, a melyekben a három 
első században a keresztyénségnek sikerült gyülekezeteket 
alapítania, Palesztinával kezdjük. Minden nevezetesebb s az 
evangéliomokból ismeretes városban volt keresztyén gyüle-
kezet, kivéve Kapernaumot, a hol a vakbuzgó zsidóság nem 
tűrte meg s Nazarethet, a honnan hamarosan kiüldözte. 
Jeruzsálemben az I. században zsidókeresztyén püspökök 
voltak s a keresztyének túlnyomó nagy része zsidókeresztyén 
volt. A mikor a várost Titus ostromolta, a keresztyének a 
Jordánon túli városokba vonultak. Hadrian után görög 
származású keresztyének telepedtek le Aelia Capitolinában, 
a hogy Jeruzsálemet újraépítése után a rómaiak nevezték. 
De itt is, máshol is és ez nagyon fontos és érdekes, az arám 
nyelvnek is helyet engedtek az istentiszteletben. Korszakunk 
végén — a III. ós IV. század határvonalán — legalább 28 
keresztyén gyülekezet volt Palesztinában s keresztyén — 
régebbi értelemben vett — püspök vezette a gyülekezeti 
életet nemcsak Jeruzsálemben, Casareáben, hanem Bethlehem-
ben és Jerikóban is, összesen legalább 18 helyen. 

Syriának egyéb részeiben — mert hiszen a római be-
folyás érvényesülésével Palesztina is Syriához csatoltatott — 
a leghatalmasabb keresztyén gyülekezet Antiochiában volt. 
Ε gyülekezet nagy hatást gyakorolt az egész keletre (és 
még nyugaton Ciliciára) s a harmadik század közepén itt 
tartott zsinaton nemcsak kisázsiai, hanem mesopotámiai és 
egyiptomi püspökök is részt vettek. Egyébiránt az egész 
föníciai tengerpart meg volt rakva keresztyén gyüleke-
zetekkel. Püspöki gyülekezet volt Damascusban, valamint 
Sidonban, Tyrusban, Palmirában is, míg Emesába s Helio-
polisba csak a IV. században vonulhatott be a keresztyénség. 
A emesai püspök a város körül levő faluk keresztyén gyüle-
kezeteinek a püspöke volt. 

Mesopotámiában Edessa volt a keresztyénség főhelye. 
Már a II. század vége felé majdnem kizárólag keresztyén 
város v o l t n t t éltek Tatian és Bardesanes itt irta felséges 
szép költeményeit. Hogy Perzsiában is hatalmas volt a 
keresztyénség már a III. században, bizonyítja a rettenetes 
és sok vérbe kerülő üldözés a IV. században. Indiába is el-
hatott a keresztyénség, ha nem Tamás apostol által is. Arábia 
északi részén számos keresztyén gyülekezet volt, lejebb gyéren 
voltak keresztyének s a bostrai püspököt Origenes meg-
látogatta és szeretetteljes felvilágosításokat adott neki hittani, 
fontos kérdésekben. Különösen hatalmas volt a keresztyénség 
Egyiptomban és a Pentapolisban (Cyrene), a mely egyházi 
tekintetben az egyiptomi keresztyénség befolyása alatt állt. 
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A főhely Alexandria volt, honnan mind lejebb terjedt az 
evangéliom és a görög nyelven kívül kopt nyelven is hir-
dettetett. Korszakunk végén már mintegy 100 püspöki gyüle-
kezet volt. Ázsiában azonban a legjobban a kisázsiai tarto-
mányokban erősödött meg a keresztyénség, nemcsak a tenger 
mellékén, hanem Phrygiában, Galáciában fel egész Bythiniáig 
és Pontusig (Paflagoniát is hozzászámítva), keleten Kappa-
dóciában s a kisázsiai déli tartományokban is. Innen mentek 
misszionáriusok Örményországba, a mely azonban csak a 
IV. században lett teljesen keresztyénné. Á Feketenger északi 
részén is voltak keresztyének s a tauri (most krimi) fél-
szigeten a III. század végén keresztyén püspök működött. 
Akkoriban e tájon már gótok is tanyáztak, de a keresztyén 
gyülekezetek tagjai görögök voltak, bár fogságba hurcolt 
keresztyének már a gótok közt is hirdették az Úr Jézust 
és a tudományát. 

Nyugaton három hatalmas vára volt a keresztyénségnek, 
t. i. Karthago, Róma és Lyon. Mind a három helyen görög 
jellege volt eleinte a keresztyénségnek. Lassanként a második 
század közepe táján latinná lesz előbb Karthago — az első 
latin biblia valószínűleg Északafrikában jelent meg — azután 
Róma. Rendkívül érdekes, hogy az északafrikai gyülekezetek-
ben a pún elem is erősen volt képviselve s még a IV. század-
ban is a püspököknek és más gyülekezeti vezetőknek pún 
nyelven is kellett tudniok. As első északafrikai martyr, a 
kiről tudunk, t. i. Namphamo, pún volt. Az északafrikai 
gyülekezetek közül (ide számítva természetesen Numidiát ós 
Mauretaniát, a mely utóbbi helyen csekély számban voltak 
keresztyének) legalább 150 püspöki vezetés alatt állott. 

A római gyülekezet már az apostoli korszakban oly 
nevezetes, hogy Pál ezt í rhat ja : a ti hiteteknek az egész 
világon híre van. (Róm. 1, 8.) Ezt a jó hírt ós nevet a római 
gyülekezet a három első század folyamán megtartotta. Átlag 
bölcs vezetői voltak, szerény, de alázatos és buzgó presbyter-
püspökök, t. i. olyan püspökök, mint akkoriban a többi 
gyülekezetek püspökei, a kik a presbyterek közül már ki-
emelkedtek, de hogy az egész keresztyénség feletti uralko-
dásra volnának hivatva, arról nem is álmodtak. Még a har-
madik században is a római püspök csak az alsóitáliai püspö-
kökre gyakorolt nagyobb befolyást. A felsőitáliai püspökök 
a Balkán-félsziget felső részében levő keresztyénség befolyása 
alatt álltak. A római gyülekezetnek sok befolyásos tagja is 
volt s a III. században a püspökön kivül 7 diakónusa és 
46 presbytere s valószínűleg ugyanennyi gyülekezési helye. 
A római keresztyének a szeretetben is kitűntek, Ignácz 
szerint elöljárók a szeretetben. Nem volt még a távol keleten 
sem oly keresztyén gyülekezet, a melynek valamely nagy 
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baja, veszedelme a római keresztyének szívét ne érintette 
volna. 

A galliai keresztyénség a II. században alakult, de már 
a második század végén nagy tevékenységet fejt ki és szenved 
is az Úrért. Szintén görög jellegű. Görög gyarmatosok közt 
alakult. Híres püspöke Irenaus a II. század végén azonban 
bizonyságot tesz arról, hogy kelta nyelven is szokott prédi-
kálni. Hatásai különben az itt-ott gyéren feltűnő (Köln, 
Mainz) germán keresztyónségre is kiterjedtek. 

A nevezett országokon kívül a három első században 
nagyobb számban — de nem nagy szellemi erővel — voltak 
még keresztyének Spanyolországban, csekély számban Angliá-
ban, melynek kelta lakossága körében legalább három püspöki 
egyház állott fenn, Rhaetiában (keleti Schweiz, Bajoroszág,) 
Noricumban (Közép-Ausztria), Moesiában (a mai Szerbia, Romá-
nia) és Magyarországon. A Dunántúl (Pannónia) az első keresz-
tyén terület hazánkban. Bizonyos, hogy a III. században már 
hazánkban is volt püspöki vezetés alatt álló gyülekezet és 
hogy Sopron meg Szombathely keresztyén vértanúi hazánkat 
eljegyezték az Úr Jézusnak. 

Mintössze a II. század végén valami 1600 presbyter-
püspök vezetése alatt álló és ezekkel összeköttetésben álló. 
chorepiszkopuszok, presbyterek, sőt itt-ott diakonok által 
kormányzott gyülekezetben Harnack szerint 3—4 millió 
keresztyén élt. Ez azonban hibás becslés. Hiszen Harnack 
is elismeri, hogy már a III. század közepén több keresztyén 
volt mint zsidó, pedig ezek száma szerinte Augusztus halá-
lakor 4 vagy 4'/2 millióra rúgott. Azoknak van hát igazuk, 
a kik szerint a III. és IV. század határvonalán legalább 6 
millióra tehető az összes keresztyének száma. 

Előre tekintve azoktól a felséges időktől el egészen a 
XIX. század és a jelenkor óriási missziói tevékenységéig, 
elmondhatjuk, hogy a keresztyénség a legönzetlenebb, leg-
buzgóbb, a legokosabb s a gyülekezeti életet teljesen az 
egyének hitére alapító ós ezért leggyőzelmesebb missziói 
munkát abban a három első században végezte, a mikor 
olyan megvetett, elhagyatott, üldözött volt és külső segéd-
eszközök nélkül szűkölködött, de Jézus jelenlétének erejét 
oly mértékben megtapasztalta, mint azóta az emberiség 
még sohasem. 

Dr Szabó Aladár. 
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