
Kresťanstvo nanovo objavené  

9. Zasadil si jej korene a zaplnila krajinu. 

V našom novom cykle sa budeme zaoberať životom kresťanov prvotnej Cirkvi v 2. storočí po Kristovi. 

Pre dva dôvody padlo naše rozhodnutie na toto obdobie dejín.  

Po prvé preto, lebo je to obdobie z hľadiska rozvoja kresťanstva veľmi vážne a súčasne veľmi 

chúlostivé. Cirkev je v tomto období ako dieťa, ktoré už má dostatočne rozvinuté všetky orgány potrebné pre 

život, odlúčilo sa od matky a začína žiť samostatne. Spomienka na apoštolov je ešte veľmi živá. Na konci tohto 

storočia sv. Irenej ešte cituje slová sv. Jána, ktoré mu odovzdal učiteľ z jeho mladosti, sv. Polykarp zo Smyrny, 

sám kedysi žiak posledného žijúceho apoštola. Kresťania si hlboko v srdci strážili tieto spomienky a  spájali 

vernosť tradícií s odvahou otvárať stále nové obzory, aby talent viery, ktorý zdedili ustavične rodil ovocie. 

Kresťanské spoločenstvá  v tomto období sa neuzatvárajú do geta. Vnútorná sila, ktorou žijú ich pobáda, aby sa 

nebáli konfrontácie s vládnucou mocou a vtedajšou kultúrou. Druhé storočie je ešte poznačené prvotnou 

horlivosťou a súčasne už dynamickým rozvojom, ktorý sa nebojí rizika. Tu sú korene, veľkej vnútornej sily, ale 

aj kríz, ktoré prepuknú v dvoch nasledujúcich storočiach. 

Po druhé preto, že toto storočie, nám predstavuje oveľa mocnejšie, ako nasledujúce storočia, Cirkev vo 

svojich jednotlivých spoločenstvách i v celku, ako veľké znamenie pre pohanov medzi, ktorými žila. Znamenie, 

ktoré u jedných vzbudzovalo obdiv u druhých odpor. Nato, aby cirkev splnila poslanie znaku spásy pre 

všetkých, nestačia iba svätí jednotlivci. V úmysle Boha je Cirkev svätým ľudom, svätým spoločenstvom, 

ktorého základným znakom a spojivom je Kristov typ lásky - až na kríž. Lásky, ktorej človek sám od seba nie je 

schopný. Práve 2. storočie nám ukazuje, že takýto znak jestvoval. Kresťanský ideál sa uskutočnil cez 

obyčajných ľudí a vôbec nie je utópiou! 

Preto budeme v nasledujúcich úvahách klásť dôraz na každodenný život prvých kresťanov. Hoci na 

začiatku musíme venovať trochu času, aby sme vykreslili prostredie, v ktorom sa odohrával. Naším 

sprievodcom po týchto, často neznámych zákutiach histórie, bude jeden z najkompetentnejších znalcov 

starobylého kresťanstva, dlhoročný profesor patrológie v Montreali, Quebecku i Ríme Adalbert Hamman. V r. 

1973 napísal knihu „La vie quotidienne des premiers chrétiens“. (Každodenný život prvých kresťanov - pozn. 

prekl.) V dnešnej prvej úvahe si povieme o zemepisnej stratégii šírenia kresťanstva v 2. storočí. 

Jeruzalem a Rím. To bol prvý smer útoku. Úspešne sa ukončil už v 1. storočí. Začal vo svätom meste 

Židov a ešte za života apoštolov Petra a Pavla týči sa kríž už aj nad hlavným mestom impéria. Stačila viera 

apoštola Pavla, nezadržateľná a mocná ako vulkán, aby evanjelium počas jednej generácie prešlo opačným 

smerom cestu, ktorú rímske légie vojenskou silou razili desiatky rokov: Antiochia, Cyprus, Efez, Filipy, Korint, 

Atény, Rím. Neskôr až na západné hranice Európy, do Španielska. V r. 64 je v Ríme už toľko kresťanov, že niet 

nikoho, kto by o nich v tomto miliónovom meste nepočul. Ale aj ich odmietanie je tak všeobecné, že podlosť 

cisára Néra, keď na nich zvalil vinu za požiar Ríma, nevyvolal žiadne protesty. Prostredie hlavného mesta 

kresťanov bolo úplne kozmopolitné. Svedčia o tom aj rodokmene prvých štrnástich pápežov. Iba štyria z nich 

sú rodení Rimania, traja z iných častí Itálie, piati boli Gréci, jeden Sýrčan a posledný z tohto radu, pápež 

Viktor, ktorý žil pred koncom 2. storočia, pochádzal z Afriky. Kresťan tých časov však nevidel Rím iba ako 

mesto dobyvateľov. Hľadel naň, ako na metropolu svojej duchovnosti, ktorú posvätila krv sv. Petra a Pavla, ako 

na centrum veľkej rodiny, ktorej príslušníkmi sa vyznavači Krista cítili, hoci boli roztrúsení po celom svete. 

Druhé storočie, okrem zakorenenia sa cirkvi v Ríme, je aj obdobím, v ktorom kresťanstvo epochy 

apoštolov, najmä cez prístavy Malej Ázie, juhovýchodnej Európy a súčasne aj mestá ležiace pozdĺž hlavných 

obchodných ciest, dobýja nové územia. V Malej Ázii sa dostane až do Bitýnie a Pontu, ktoré ležia na brehoch 

Čierneho mora, ale neobíde ani malé mestá a dediny. Svedectvom životaschopnosti a šírenia kresťanstva je list 

Plínia ml., ktorý napísal v r. 112 cisárovi Trajánovi. Kresťanské spoločenstvá sú v tom čase tak vnútorne 

dynamické, že vzbudzujú závisť a anonymné udania svojho okolia. Plínius v duchu rímskeho legáta prešiel 

krížom-krážom zverené územie a v liste konštatuje, že kresťania už tvoria početný zástup, ktorý začína 

ohrozovať sociálne a náboženské základy Ríše. Mestá a dediny sú nimi zamorené, píše znepokojený legát a 

prirovnáva šíriace sa kresťanstvo k nákaze. Na západe Malej Ázie jestvuje v tom čase už solídna cirkevná 

štruktúra. Sedem listov adresovaných cirkvám v prvých kapitolách Apokalypsy, či listy sv. Ignáca z Antiochie, 

svedčia o jestvovaní najmenej desiatich biskupských sídel v okolí Efezu a Smyrny. O päťdesiat rokov 

neskoršie, za panovania Marka Aurelia sa nám už odkrýva obraz cirkvi prítomnej vo všetkých krajinách 

Impéria. Niektoré písomné zmienky hovoria o jestvovaní cirkvi v Marseille. Lyonská cirkev zaznamenala v tom 

čase obdobie, na ktoré môže byť právom hrdá. Začiatky tejto Cirkvi nie sú známe. Prvými ohlasovateľmi 

evanjelia, v tomto centre obchodu a remesiel, boli pravdepodobne nejakí anonymní kresťanskí remeselníci, 

ktorých prilákala sláva mesta. Keď bolo bratov už toľko, že sa mohli konštituovať na samostatnú miestnu 

cirkev, spoločenstvá, ktoré ich zrodili poslali im biskupa Potina. V r.177, keď lyonská cirkev zažila 



prenasledovanie, grécke a latinské mená mučeníkov, ktoré poznáme, hovoria o národnostnej a sociálnej skladbe 

tohto spoločenstva. Boli to mešťania, kupci a bohaté matróny, ktorí prišli až z Ázie. Sv. Irenej, ktorý po 

Potinovi spravoval lyonské biskupstvo, cítil sa zodpovedný za veriacich žijúcich na území od ústia Rhôny až po 

horný tok Rýna. 

Ďalším územím, na ktorom sa v 2. storočí kresťanstvo presadilo, bola severná Afrika. Tamojší život sa 

koncentroval v okolí dvoch veľkých miest, Alexandrie a Kartága. Prvými vyznavačmi kresťanstva v Kartágu 

boli najskôr nejakí Židia a prístavní robotníci, ktorí sa o ňom mohli dozvedieť od námorníkov a kupcov denno-

denne prechádzajúcich týmto prístavom. Kresťanstvo sa tu rozšírilo ako oheň a neobišlo ani osady v horách, či 

na okraji Sahary. 17. júna 180, bolo v Kartágu popravených 12 kresťanov - 7 mužov a 5 žien. V tom období 

získala táto cirkev významného konvertitu. Bol ním Quintus Septimus Tertulián. Z jeho pera pochádza opis 

jestvovania kresťanstva v severnej Afrike. Píše: Našu vieru vyznávajú tisíce ľudí - muži i ženy, zo všetkých 

spoločenských vrstiev ... V každom meste je viac než polovica ľudí kresťanmi. Keby ich opustili, mestá by 

spustli ... Narodili sme sa iba včera, a už sme zaplnili celú zem: mestá, predmestia, dediny, ďaleké osady. 

Obsadili sme úrady, senát, paláce, tržnice, dielne. Nechali sme vám už len vaše svätyne. Je to iste nadsadené, 

ale nie zase tak veľmi. Veď na prvej synode tejto cirkevnej provincie sa v r.220 zišlo 70 biskupov. Aký potom 

musel byť počet veriacich?! 

V Alexandrii to bolo podobné. V tomto stredisku filozofie a kultúry sa kresťanstvo ujalo veľmi rýchlo. 

Prijalo aj intelektuálny duch tohto mesta, ktorý sa stane pýchou a typickou črtou tejto Cirkvi. Už v roku 180, tu 

založil Panten, v ktorom sa snúbil zápal evanjelistu s reflexiou mysliteľa školu pre katechumenov, ktorú by sme 

mohli nazvať prvou kresťanskou univerzitou. Navyše kresťanstvo tu na svojom nezadržateľnom postupe 

prekročilo hranice Rímskej ríše. Preniklo až na územie dnešného Iraku. Na konci 2. storočia jestvovalo tam už 

veľa malých kresťanských spoločenstiev, ktorých duchovným strediskom bolo mesto Edessa. Odtiaľ sa 

kresťanstvo rozšírilo smerom do Arménska a Perzie. 

V takýchto okolnostiach teda jestvovalo kresťanstvo v tom čase. Na jeho rozmanité prejavy sa pozrieme 

nabudúce. 

p. Alfréd Cholewinski, SJ 

 
 


