
Kresťanstvo nanovo objavené 

15. Žite ako deti svetla 

 Kresťanský spisovateľ z prelomu 2. a 3. storočia, Klement Alexandrijský, napísal: Celý život kresťana je 

ustavičným sviatočným dňom. V dnešnej úvahe sa budeme môcť presvedčiť, aké pravdivé to boli slová.  

Pre prvých kresťanov bola viera svetlom, ktoré prežiarilo celý obsah ich každodenného života. Týkalo 

sa to stretávania sa v spoločenstve i času venovaného práci a rodine. Kresťan žil v  istote, že žije síce na svete, 

ale ako cudzinec. Že je obyvateľom zeme, ale súčasne pútnikom do Božieho mesta. Celý čas kresťana - deň, 

týždeň, rok - odohrával sa v rytme viery. Podobne ako starozákonný ľud, vedel, že Boh je Pánom času i dejín a 

jedine on im môže dať zmysel.  

V staroveku mal tento rytmus dva body: úsvit a súmrak. Ráno sa každý ponáhľal za svojimi 

povinnosťami, aby maximálne využil denné svetlo, pretože používané osvetlenia neboli vhodné na prácu. Pre 

kresťana však začiatok i koniec dňa boli časom modlitby. Skladala sa z úvahy nad textom Písma, chvíľou tichej 

meditácie a spevu žalmov. Nezachoval sa nám žiaden text, ktorý by hovoril o nejakej schéme týchto modlitieb. 

Bola to prevažne modlitba osobná a spontánna. Určite však do jej náplne patrila aj modlitba Pána. „Otče náš“ 

už vtedy zjednocoval veriacich na celom svete. Tertulián napríklad radil, aby si kresťan pri rannej modlitbe 

kľakol na znak adorácie a poníženosti pred Bohom. Mnohé svedectvá z tých čias hovoria o zvyku modliť sa 

smerom na východ, lebo slnko bolo znakom Krista, Svetla pravdy, ktoré osvecuje veriacich. V niektorých, 

najmä zámožnejších domoch, bolo na modlitbu vyhradené zvláštne miesto. Deň sa zasa končil modlitbou pri 

západe slnka. Tertulián odporúčal, aby sa veriaci vtedy poznačil znakom kríža a prečítal si nejakú pasáž 

z Biblie. A po meditácii nad ním nasledovala spontánna modlitba. Didaché, najstarší kresťanský spis hovorí, že 

kresťania prevzali židovský zvyk, modliť sa tri krát denne. Neurčuje však čas, kedy by sa tak malo diať. Viac-

menej to bolo dobrovoľné. Až neskôr západná Cirkev, ktorá prevzala rímskeho právnického ducha, predpísala 

čas modlitby. Podľa nášho počítania je to o deviatej ráno, na obed a o tretej popoludní. Počas modlitby sa 

najčastejšie stálo a s rukami rozpätými. Zobrazenie takto sa modliacich postáv poznáme z mnohých kresieb 

zachovaných v  katakombách. Celým postojom sa vyjadrilo nasmerovanie k Bohu, očakávanie pomoci od neho 

a zobrazil ukrižovaný Kristus. Časté bolo aj kľačanie ako znak poníženia a pokornej prosby, niekedy 

sprevádzané prostráciou, ktorá sa na Východe zachovala do dnes. Zopäté ruky pri modlitbe prišli až oveľa 

neskôr, v stredoveku, cez germánsku liturgiu. Týmto gestom vzdával hold vazal svojmu pánovi. Rovnako od 

Židov a cez Kristov príklad, prijali kresťania aj modlitbu pred jedlom. Spočiatku bola vďakyvzdaním a oslavou 

Boha, darcu všetkých dobier. Prosbou o požehnanie pokrmu sa stala oveľa neskôr. Denne sa jedlo tri krát, ale 

v pôstne dni, v stredu a v piatok sa prvé jedlo vynechalo a druhé sa posunulo na neskorší čas. Tretie jedlo bolo 

najdôležitejšie. Hoci boli tieto hostiny bohaté, kresťania sa varovali nejakého výstredného luxusu, čo sa týkalo 

výberu jedál alebo ich podávania. Každé stolovanie malo liturgické prvky, preto pohania na ne pozývaní neboli. 

Na začiatku sa vždy prečítalo z Písma svätého alebo sa zaspieval nejaký žalm a otec rodiny pripomenul 

vďačnosť za najsvätejšiu eucharistiu. Veľmi rozšíreným zvykom bolo, že zámožnejší kresťania pozývali členov 

svojho spoločenstva, najmä chudobných, ktorí to najviac potrebovali. Pozývalo sa najmä po slávení eucharistie, 

alebo diakon, ktorému patrila starostlivosť o núdznych, pripomenul hostiteľovi, koho treba pozvať. Postupne sa 

rozšírilo pomenovanie týchto hostín: agapé - hostina bratskej lásky. Tento výraz najlepšie vyjadroval motív 

takéhoto stolovania. Láska diktovala, takto pomôcť chudobným, a nezahanbiť ich. Pozvaní sa najedli a súčasne 

sa cítili poctení. Atmosféru takéhoto agapé opisuje Tertulián vo svojej „Apológii“: K jedlu si nesadneme prv, 

než by sme nevzniesli modlitby k Bohu. Jeme na upokojenie hladu a pijeme toľko, koľko svedčí ľuďom 

striedmym. Jeme ako ľudia, ktorí vedia, že aj v noci majú velebiť Boha a rozprávame sa ako tí, čo vedia, že Boh 

počúva. 

Keď sa zotmelo zapálili svetlá a všetci zaspievali hymnus na slávu Božiu. Pri odchode si potom 

účastníci ešte v košíkoch odnášali jedlá, ktorými ich obdaroval hostiteľ. Rovnaký charakter malo aj agapé 

s odsúdeným bratom. Pred poslednou skúškou viery mu takýto mocný znak lásky a spoločenstva dodal útechu a 

duchovnú posilu. Na záver agapé sa často krát konal obrad požehnania svetla lampy, tiež prevzatý zo židovstva. 

Tento zasa zahajoval sobotné bdenie, zakončené slávením eucharistie. Lampa zapálená v sobotu večer 

symbolizovala Krista vzkrieseného, ktorý je svetlom sveta. Touto sobotnou vigíliou sa začínal deň Pánov. Čím 

bola eucharistia v tento deň pre prvých kresťanov najlepšie pochopíme zo záznamu vypočúvania mučeníkov 

z Abiteny, v dnešnom Tunisku. Boli uväznení a obvinení, že napriek zákazu sa schádzali po domoch na 

liturgické zhromaždenia. 

Musíme sláviť deň Pánov, lebo taký je náš zákon, odpovedal jeden z nich. 

Aj v tvojom dome sa konali nepovolené zhromaždenia?, opýtal sa prokonsul iného. 

Áno, slávili sme deň Pánov. 

A prečo si dovolil prísť aj ostatným? 



Sú to moji bratia a nemohol som im brániť. 

Bol si povinný, nedovoliť im to. 

Nemohol som to urobiť. My totiž nedokážeme žiť bez večere Pánovej! 

Nedeľa sa zaužívala, ako sviatočný deň od prvých dní po vzniku cirkvi, ako pamiatka Kristovho 

vzkriesenia. Jej obsahom bolo vzdávanie vďaky a očakávanie druhého príchodu Pánovho. Modlilo sa vždy 

postojačky a nikdy sa v tento deň nepostilo. Keďže od počiatku nedeľa nebola aj dňom pracovného pokoja, 

museli sa prví kresťania schádzať mimo času bežných povinností. Zo Skutkov apoštolov (20,7) vieme, že 

v Troade sa schádzali v noci zo soboty na nedeľu. Súhlasí to aj s inými správami, ktoré hovoria o nedeľných 

kresťanských zhromaždeniach pred úsvitom. Miestami zhromaždení boli súkromné domy. Časom ich 

vystriedali, ako ukázali mnohé vykopávky v Ríme, stále chrámy postavené na základoch týchto domov. 

Eucharistii predsedal biskup alebo presbyter, ktorého delegoval. Všetci zúčastnení včítane kňazov mali bežné, 

každodenné odevy. Skladala sa, tak ako dnes, z liturgie slova a obety. Na Východe sa zaužíval zvyk schádzať 

sa aj vo všedné dni, ale iba na liturgiu slova bez eucharistie. Liturgickým jazykom bola, v tom čase 

najrozšírenejšia, gréčtina. Zachovali sa nám aj niektoré liturgické formuly najstarších palestínskych 

spoločenstiev, či už v aramejčine alebo hebrejčine: Amen! Aleluja! Marana tha! Od gréckych zasa pochádza 

zvolanie Kyrie eleison!, ktoré v tomto znení prevzali aj spoločenstvá latinské, koptské či sýrske. Bratská láska 

bola vyjadrená bozkom pokoja a zbierkou pre chudobných, ktorá sa konala po každom slávení. Telo Pánovo 

prijímali veriaci na ruku a krv pili z kalicha. Potom sa odnieslo aj chorým a starým, ktorí nemohli prísť. 

Nedeľná eucharistia udávala rytmus všedného života. Na kresťanských cintorínoch, v katakombách, 

v nápisoch na domoch, v aktách mučeníkov, všade nachádzame ozvenu liturgie. Na Sicílii a v Kartágu 

odpovedali kresťania na rozsudok smrti zvolaním: Deo gratias! - Bohu vďaka! A pred popravou si dávali bozk 

pokoja ako pri liturgii. Tým sa len potvrdilo presvedčenie, že smrť za vieru nie je ničím iným, ako doplnením 

účasti na tele a krvi Kristovej. Každá nedeľa bola pamiatkou Kristovho vzkriesenia, ale raz v roku sa slávil 

sviatok Paschy. Začínal sa dňom prísneho pôstu. Celú noc, z Veľkej soboty na Nedeľu vzkriesenia veriaci 

bdeli, čítali Písmo a modlili sa. Bola to najkrajšia a najradostnejšia noc celého roka. Otcovia Cirkvi ju nazývajú 

nocou, ktorá je jasnejšia ako deň, žiariaca viac než slnko, sladšia ako med a očakávaná celý rok. Bola to totiž 

oslava tej udalosti, ktorá dala životu kresťanov nový zmysel. Udalosti, ktorá ich život úplne zmenila. Tento deň 

najlepšie vyjadroval to, čo bolo každý deň a každý týždeň obsahom ich života: vzdávať vďaky Kristovi 

vzkriesenému a očakávať definitívne stretnutie sa s ním. 
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