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Pivej doby druhé obdobi'ef
(Od r. 101. do r. 318.—
po Kr. P.)

.ZElímery—a
rozvoj

sv. Církve

II., III. a na

začiatku IV'. storočia.
I.

Dalšíe rozšírenie .sv. Církve a prekážky.

PrehÍad
Za časov apoštolských známe bolo učenie Božské
Pána ]ežiša Krista v troch čiastkach sveta u jednot
livýchalebo i u početných zasvátpncov všetkých n'árodov,
nad-f'ktorýmivzdelani, mocní a bojovní Rimania pano
Vali. Z váčších miest, v ktorých cirkevné obce kre—
sťanské boly pozakladané, jako z Jerůzalema, z Ríma,
z Antiochie, z Efesu a z Alexandrie, účinkovali neskór
nástupcovia svatých apoštolov, biskupi a kňazi, obo
zretne a horlive V susedných krajoch a mestách na
1
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ďalšomďozširo'vani sv. Církve. I sami ;veríaci kresťania,
mužovia i ženy, “ba i otroci, ktorým bohatí občania
rimskí odovzdávali deti svoje ku vychovávaniu a vzde—
lávaniu, "stáli sa horlivými rozširovatelmi spasitelného
učenia Sýna Božieho. I vojaci rimskí, ktorí počas krva-.
vých bojov prichádzali do potyku so susednými náro
dami, roznáš'ali nielen do najnefznámejších končin roz
siahleho štátu rim$kého, ale i za opevnené hranice jeho
spasonosnú vieru lásky. Mnohí jednotlivci z cudzich

národov, ktorí 'boli zajatí V početných=vojnách s Rima
nami, poznali vo vazeni svojom ,v Italii, \? Gallií a inde,
i na Východe. rimskom sv. učenie Kůstovo, i rozhlaso
vali ho po vysvobodení svojom zo zajatia vo vlasti
Svojej... Takým spósobom povstávaly -od konca prvého
do začiatku štvrtěho storočia po celom známom svete,
jako to dosvedčujú súvekí spisovatelia kresťanskí a pó

hanskí, početné prekvetajúce církevně obce kresťanské

suje už v druhom storočí sv. Justin (1- r. 167.), ktory
píše toto: »Niet národa ani medzi barbarami, ani medzi
Hellenami (Grékami), ani medzi mým znamym kmenom,
u ktorého by modlitba a poďakovanie neboly vzdávané
v mene ukrižovaného Krista Oťcovi a Spasitelovi sveta..:
A učený“ spisovatel kresťansk'ý Tertullian
r. 198.:
v obrannom spise svojOm mohol privolať pohanom :
;My sme iba včerajší, a už. naplňujeme všade všetko
vaše, mesta vaše, pevnosti (tábory) vaše, obce vaše„
nivy vaše, paláce, senát,_námestie, a ponechávame vám
iba chrámy vaše. (Hesterni sumus et vestra omnia im
plevimus etc. Tert. Apostolog. c. 37.)c
Obdivom naplňuje nás neohrožené a ob'etovavé
pósóbenie posvátencov Kristových, ktorí v tomto čase
zápasit boli nútení so surovou pohanskou mocou štát
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nou, ktorá používala všetky prostriedky díabolské, aby
potlačila vzmáhajúcu sa sv. Církev, zadlávila a vykore
nila. Ale marné bolo zúrenie svetovládnej moci pohan
ských cisárov rimských; nič nevykonali ani pyšníučencí
pohanskí, podporovaní surovou ozbrojenou rukou za
slepenej, prastarou oblúbenou poverou, sberby, ktorí sa
namáhali úšklabne vysmie'vať a podvrátit' sv. vieru a
učenie Spasitela B0žského. Tisíce a státisice, ba milliony
zbožných a nevinných veriacich kresťanov vykrvácalo
na ukrutných a desných popraviskách za sv. nábožen
stvo lásky. A jako zlošť a zúrenie zaslepených Židov
zamlkly a prestaly, keď spravodlivý a všemohúcL-Boh
dopustil na nich zaslúženú zkazu, tak zahanbené bolíy
i surová .moc tyranov rimských a domnelá 'vzdelan'osť
pohanská, i nemravná pyšná veda: a hlboko pokorili
sa i pohania pred skvelým znamením spásy, sv. krížom.
Veď za sv. Vieru ochotne zomierajúci krest'ania slávili
konečne po bezmála tristoročnej bo'rbe Skvelé víťaZstvo
a vyliata sv. krv ich ohlasuje dosial víťazosl'ávusv. kríža,
ktorý bol Židom potupou a pohoršením, a pohanom
bláznovstvom (sv. Pavel I. Kor. I., 23.), na ktorom však
Spasitel, Bohočlovek, Pán Ježíš Kristus, vydobyl smrťou
svojou spasenie _celému pokoleníu ludskému.
Rozšírenie sv. Církve v Asii.

V Asii založená. bo1a prvá obec cirkevná v' meste

]eruzaleme

účinkovaním sv. Petra a ostatných sv.

apoštolov. Prvým biskupom jej bol, jako je už známo,

sv. apoštol jakob Mladší; za ním následoval brat
jeho, učenik Pána ježiša Krista, sv. Šimon. Po zkaze
mesta jerusalema navrátili sa krest'anía, zo Židov pošli,
pod vodcovstvom tohoto biskupa svojeho zo zajordán
1=l=
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skeho mesta Pelly nazpáť na miesto drievného jerusa
lema, keď vít'azné vojská rimskě z váčšej čiastky od
tiahly zo Sv'atei zeme. Dobrotivý Boh podporoval sv.
Šim'ona mnohými zázrakami &milosťami,tak že obrátil
mnohých _pozostalých Židov na vieru krest'anskú. Ale
radost horliveho biskupa nad vzrastom sv. Církve ne
trvala dlho; lebo povstali bludoverci, ktorí" zapie'rali

božstvo Pána Ježiša Krista. Sv. Šimon

porážal blu

dárov, že boli prinútení ustúpit' & zamlknuť pred horli
vostou apoštolskou jeho. A prozretelnosť Božia ochra

ňovala sv. Šimona na štastie a zveladok sv. Církve
počas prenasledov-ania krésťanov pod 'cisárami Vespa
sianom (1- r. 78.) a Domicianom (1- r. 96 ), že mohol
požeh'nane účinkovat. Za panovanía cisára Traiana (od
r. 98—117)udal jeden Žid sv. Šimona jako pohlavára
kresťanov & jako nebezpečného potomka Dávidovho
miestodržiteÍovi Attikovi, ktorý dal' uvěznit jeho a r 107.
pribit' na kríž. Po mučeníckej smrti sv. Šimo'n'éi žili
krestania V okolí drievneho Jerusalema, ktorý čiastočne
Znovu bol vystavaný, pod trinástimi biskupam'i 'z rodu
židovského s prvotnou príchylnosťou svojou-ku $tarému
Zákonu. A tito biskupi spravovali veriacich po celej
Palestine, ktorá za času. cisára Nerona "(od r. 45—68.)
mala okolo 4 millionov obyvateÍov, avšak neskór o
mnoho menej. Keď Židia okolo r. 130. povzbudzovaní
slavným učiteÍom zákonu Mojžíšovho Rabbi Akhibom
a nepravým Messiašom Bar-Koehbom znovu vzbúrili
sa proti nenávideným Rimanom, zaujal a znivočil voj
vodca Hadrianov, menom Severus-,páťdesiat opevnených
miest a tisíc dedín židovských, srúcal čiastočne znovu
vystavaný Jerusalem až do základov, pooral miesto, na

ktorom staroslavný

ovský

Jerusalem driev sa skvel,

odvliekol poz'ostalých Židov do otroctva,

i umiestil
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v Palestine pohanských osadníkov. Na blízkom mieste
drievneho Jerusalema povstalo nové mesto, Elia Kapís
tolina (Aelia Capitoh'na) zvané. Tam, kde driev nádherný
chrám židovský stál, vznášala sa teraz socha, ktorá
predstavovala císára Hadriana, sediaceho na bujnom
žrebcovi. Nad bránou nového pohanského mesta, sme—
rom ku Bethlehemu, vystavit dal rozhňevaný Hadrían
kamennú tučnú sviňu na posmech nenávideným Židom.
Meno staroslavného a skvelého driev Jerusalema zaniklo
na dlhý čas. V' tých_.búr1ivých-časoch povraždení boli
mnohí krest'anía od zúrivých Židov, že sa nechceh'
s nimi vo vzbure súčastnit'ýproti nenávideným Rimanom.
I opustili prenasledovaní kresťania, zo Žídov pošh', okolie
Jerusalema, a spojili sa s krest'anami, z pohanstva po
šlými, pod biskupom Markom. V krátkom čase stali sa
mnohí pohanskí osadníci v Palestine kresťanmi. V tret'om
storočí prekvetalo zase biskupstvo V jerusaleme. Biskup,
sv. Alexander, prijal pohostinne roku 216.slavného spi
sovatela Origenesa, ktorý za panovania císára Karakalla
školu svoju v Alexandrii opustit' b01 prinútený, i po
svátil r. 228. učeného, 'niekdajšieho spolužiaka svojho
Origenesa za kňaza ku boku svojmu. I v neďalekom

meste, Cesarea Stratonis- menovanom, povstala to
hoto času nová stolica biskupská v Palestine, na ktorej
v tret'om storočí mnohí horlivíbiskupi účinkovali. Biskup
Theoklites
prijal r. 231. prenasledovaného priateÍa
sv0jeho Origenesa pohostinne u seba, ktorý sa v Cesarei
i na dlhši čas usadil a slavnú školu dla vzoru vysokej
školy Alexandrinskej sriadil a spravoval; na tejto škole
vyučil sa sv. Gregor Divotvorca (Thaumaturgos), i.mnohí
slavní učenci kresťanskí. I mesto Gasa vo Svátej zemi
malo v tomto období biskupa svojho.

V susednej krajine asijskej, vo Fenicii, prekve
taly 'cirkevné obce V mestách Tyruse, V Sidone,

V Ptolomaide,

V Beryte, V Biblose- & Tripoljse.

V krajine Syrii založená bola za časov apoštol
ských prvá cirkevná obec V meste Antiochii, ktorá bola
najhlavnejším mestom na východe štátu rimského. Táto
církev apoštolská stala sa matkou (metropoloumvyrpónolzc)
všetkým, neskór povstalým, okolitým cirkevným obcam.
Prekvetala už pod správou sv. apoštola Petra, ktorý
ju riádil jako biskup za sedem rokov; potom spravoval
ju sv. Petrom ustanovený biskup a metropolita či pa
triarcha sV. Evodius, za ktorým následoval slavný
mučeník sv. Ignác, ktorý bol roku 107. VRíme leVOm
predhodený a ními usmrtený. Počas úradovania biskupa
sv. Ignáca “»vzrástolpočet Veriacich na 200.000 duší
a z listov jeho, ktoré prekypujú zriedkavou láskou,
možno sa dočítat', jak“ úzko a bratsky. spojení boli
medzi sebou biskupi cirkevných obcí, ktoré ku mater
skej cirkevnej obci v Antiochii patrily. Do začiatku
štvrtého storočía mala táto hlavná (metropolítánska)
cirkevná obec dvadsať biskupov. Podriadené církevně
obce jej boly V mestách: Berói, V Seleucii na rieke
Tigrise, kde _,bolbískupom slavný Maris, ktorého sv.
apoštol Thad'eus tam ustanovil, tak tiež V.Apamei,

v Hierapole

a v Cyruse.

I cirkevná obec V meste

Edesse, V“krajine Osrhoene, kde od r. 160. do r. 170.
kresťanský panovník, Abgar Bar-Manu zvaný, žil, uzná
vala stolicu biskupskú V Antiochii za metropolu. V
Antiochii, Vtomto emporiume prednej Asie, bol r. 202.
velkolepý kresťanský chrám srúcaný, ktorý potom r. 228.
zase bol znovu nádherne vystavaný. I církevně obce

V krajine Mesopotamii patrily pod metropolu (pa
triarchát) V Antiochii.
Cirkevné obce v Mesopotamii
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prekvetaly v mestách Amide, V Kaskare a v Nisi
bise. U Chaldejcov bola hlavná cirkevná obec V meste
Ktesifone, ktorá neskor stala sa metropolou pre štát
Partsko-Peršský.
V krajine Persii nachádzaly sa V druhom a V
treťom storočí početné církevné obce, s hlavnou sto=
lícou biskupskou (metropolou) postupom času V meste

Ktesifone.
V Arabii založil už sv. apoštol národov, Pavel,
cirkevnú obec (Gal. I., I7.). V treťom storočí bola slavná
stolica biskupská V meste Bostre. Okolo róku 215.
povolal istý pohlavár arabský slavného učenca Origenesa
z mesta egyptského Alexandrie do Arabie, aby tam
slovo Božie hlásal a vyučoval vo sv. Viere. Roku 244.
navštívil Orígenes slavného biskupa Beryllusa V Bostre
a vysvetlil jemu V pritomnosti mnohých bískupov 'a
kňazov články sv. Viery o najsvátejšej Trojici Božej
a iné. A keď neskór povstali bludovercí v Arabíi, išiel
ta zase Origenes, aby bludné domnienky ích podvrátil
a učenie sv. Církve im vysvetlil; čo “sajemu ipodarilo
docielit' na vydržiavanej synode (aúvoďoc, cirkevný snem
míestny).
V tak zvanej prokonsulárnej Asii rimskej, ktorá
počítovala. pát' sto miest, bolo mesto Efesus, i »okom
Asiea zvané, materskou (metropolnou, patriarchálnou)
cirkvou pre Všetky biskupstvá. V Efese účinkovali, boli
už na úsvite sv. Církve dvaja sv. apoštolovia, Pavel
a Ján; neskór bol tu biskupom a metropolitom sv.
Onesimus (1- r. 107.) a iní slavní nástupníci. V tomto
velikom meste prekvetaly krest'anské vedy a umenia,
skvelý obchod a najma príkladné krest'anské mravy. Ku
tejto materskej cirkevnej obci náležaly mnohé podría
dené slavné ci'rkevné obce a chýrne stolice biskupské,
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jakými boly predne církev V meste Smyrne, kde bol
biskupom sv. otec cirkevný a hrdinský mučenik Poly
karp (1—
r. 166.),potom V mestách Pergame, v Sardese,

V Thyatire, V Trallese, V'Mag'nesii, V0 Filadelfii
a V Čyg'ikuse; V krajinke Frygii patr-ily'k nej stolice“
biskupské- V nieste Hierap ole, kde působili slavní
biskupi Papia's a Apollinaris, V meste Laodicei,
V Synade a V Eumenii. V krajinke Pamfilii bolo '
biskupstvo V meSte Side. V krajinke 'Lykaonii boly
stolice biskupské V mestá'ch Ikoniume- a V Larande.
Krajinka Lycia mala stolice biskupské V mestách
Patar'e, V Olympe a V Myre. V krajinke ;Cilicii
bolo mesto Parsus slavnou stolicoú biskupskou, jako
i mesto Flaviapolis. V krajinke Iraurii malo mesto
Seleucia biskupstvo. Na ostrove Cypruse kvitla cir
kevná obec V meste Salamin e, kde od časov apoštol
ských nachádzala sa stolica biskupská.
V Malej Asii, oproti slavnému a prekvetajúce'mu
_mestu europejskému Byzancu (teraz- Konstantinopol,
Carihrad), V krajinke Bithýnií, V hlavnom meste „Ni
kodemii, V ktorom V treťom storóčí i cisári rimskí
bývali, žili už počíatkom druhého storóčía početní kre
sťania zpod“správc'íu horlivých biskupov. Miestodržitel
.Plinius (okolo r. 103—105) písal císárovi Trajanovi, že
V Bithýnií našiel chrámy pohanské prázdné a že skoro
Všetci obyvatelia miest a dedín sú kresťanmi. Za pano
vania cisára Díokleciana stál oproti palácuf cisárovmu
V Nikomedii 'nádhemý kresťanský chrám-; Dioklecian,
navdaný skrze spolucisára Galeria“ proti kres'ťanom, dal
ho roku 303. srúcať. Vtedy vykrvácal medzi mnohými

mučeníkami i sv. Anthimus, biskup v 'Nikome'dii.
I meSt'áChalcedon, Nicea; Cefsarea, Pru—sa,Apol
lonia a iné maly chrámygvoje biskupské a už za čásov
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Trajana (od r. 98. do r. 117.) honosily sa tieto Íudnaté
mestá váčšinou obyvatelstva krest'anského. V krajinke

Kapadocii

malo mesto Cesarea

(Masaka) za času

panovania cisára Valeriana (od r. 253. do r. 260.)
400.000, zvačša“ kresťanských, obyvateÍov. Tu učin
koval okolo 'roku 233. biskup F irmil'i'an. V drsnej a

neúrodnej krajinke Galacii malo mesto Ancyra stolicu
biskupská. V krajinke Pontuse _bolomesto Amasea,
V ktorom bol r. 240. biskupom Fedimus; tento usta
novil v meste Novej 'Ces-arei biskupom slavného

Gregora Thaumaturga,

učenika Origenesovho. Sv.

Gregor našiel jako biskup V tomto pohanskom meste
iba sedemnást' krest'anov; ale účinkoval tak horlive, že
pri smrti jeho (okolo r. 270) nachádzalo sa V meste
Novej Cesarei iba sedemnást' pohanov;_ všetkých ostat
ných obyvatelov pokrstil. Fedimus ustanovil 'biskupom
i Alexandra v meste Komane. „Koncomdruhého sto
ročia spominasa Palmajako biskup v meste Amatrise.
V Malej Armenii nachádzaly _saV tejto dobe stolice
biskupské V mestách Sinope, V Sebaste, v Tyan-e
a V'Melitene. !„Roku 251. písal Dionys Alexandrinský
o pokání krest'aii'om, V Armeniijrimskejl žij-úcim. I v me
stách exarchátu :(krajmke)=_-_:;P-o:n.tšík-élíib,
ktoré Rimania

neskór pozakladali alebo zaludnili, bývali početní kre
st'ania pod správou biskupov a kňazov.

V Indii (alebo v Šťastnej

ArabiiP) působil

Pantenus (1-okolo .r. 212.), slavný učitel vysokej školy
krest'a'nskej V Alexandrii, na rozšíreni sv. evanjelia. Keď
rokui_186. ta povolaný prišiel, našiel kresťanov, ktorí
čítavali evanjelium sv. Matúša, aramajskou (syro—chaldej
skou) rečou 'písané, ktoré" im zanechal sv. apoštol Bar
tolomej, keď u nich hlásal slovo Božie.
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Rozšírenie sv. Církve v Afrike.

Už za časov apoštolských bolo mnoho kresťanov,
ktorí zo židovstva boli pošli, V Afrike, menovite Vhlav

nom meste egyptskom-Ale'xandrii, ktoré bolo po sveto
Vládnom Ríme najv'áčším mestom vo vtedajšom známom
svete ; lebo malo dla udam'a učeného Žida Josefa Flavia
V prvom storočí 500.000 obyVateÍov, jako i celý Egypt
osem millionov domorodcov, Grékov a Židov počítoval.

Alexandria

bola sílem učených Grékov a Židov.

Skutky apoštolské (IS., 24; 19., I.) spomínajú horlivého
hlásatela slova Božieho, učeného Apolla, ktorý pochá
dzal z Alexandrie, a. pri boku sv. apoštolov, menovite
Petra a Pavla horlive účinkoval pre šírenie učenia Kri
stovho. SV. učeník apoštolský Ján Marek, ktorý ná
vodom sv. Petra napisal sv. evanjelium, prišiel roku 60;

do Alexandrie, sriadil cirkevnú obec a bol prvým
biskupom jej, kde i roku 68. bol umučený. Za cisára
Trajana (od r. 98. do r. 117.) zomreli mnohí krest'anía
smrťou mučeníckou V Afrike a najma V meste Ale
xandrii. Židia, pohanskí učenci a .bludárski Gnostici
prekážali V širer'lí sv. Cirk'Ve a V žakladaní nových
biskupství V dolnom Egypte, V Lybii a V Pentapole.
Židia búrili sa od roku 115.V Egypte proti Rimanom,

a popri nich trpeli i kresťania, kým cisár Hadrian (od
r. 117.do r. I38.) celý Egypt nespustošil a Židov ne
pokoril a nevyplienil. Roku 169. založil učený krest'an

Athenagoras

Íubomudrckú školu v „Alexandrii,

V ktorej i sv. náboženstvo Kristovo učil. Roku 177.
písal císárovi Markovi Aureliovi spis obranný (apologiu,
ármlaría), ktorým skvele zastával kresfanov proti po

mluvám pohanským. Na vysokej škole v Alexandrii
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účinkovali potom Pantenus

(od r. ISO.), Klemens

Alexandrinský
(1- r. 217.),—posv'átený za kňaza bi
skupom Alexandrinským a vysokoučený a pilný žiak
jeho Origenes (1—r. 253).. Za časov Origenesových

pod biskupom Demetriom obracali sa pohania a žídia
v zástupoch na vieru krest'anskú, tak že hlbokoučený
katecheta Origenes nútený bol v_ziat'pomocníka ku
boku svojemu, aby bol V stave býval pripravovat' vy
učovaním náboženským tých početných jednotlivcov
pohanských .a židovských, ktorí po sv._krste túžih'. Za
ním potom účinkovali na tejto slavnej krest'anskej škole:
sv. Heraklas, učenik jeho a neskor biskup v Ale
xandrii, sv. Dionys Velký, učitel a biskupfPierius,

Theognostus, Serapion, mučeníkPeter, Didymus
a Rhodon.
Tito slavní učitelia a bískupi zastienili
svetlom sv. evanjelia a skvelou vedou svojpu bludné
domnienky pohanských učencov a bláznivých "Gnostikov,
a sv. Církev začala v tret'om .storočí krásne překvetat'
nielen v hlavnom meste Alexandrii, ale i po celom
ostatnom Egypte, I povstaly biskupstvá v mestách:

Pelusiume, Thmuise, Arsinoe a Nikopole; tak
tiež vzmáhaly sa stolice biskupské v kraji Th ebaide

v mestáchLykopole a HermOpole, v Lybii Pen
tap olskej, najma v meste Bernice zvanom, a v iných
mestách a krajoch afrických, jaké boly Ptolomajda
a Cyren e, ktoré mali velké obyvatelstvo

krest'anské*—.

Jak velmi rozmnožili sa krest'ania v Egyp-te a menovite
v Thebaide, poznat' možno z toho, že roku 287. za
panovania cisára Diokleciana pod spolucisárom Maxi
mianom Herkuliom celá 1egía__
vojanská (6.600 mužov),

ktorá z Thebaidy

pochádzala, s udatným vodcom

svojim Mauriciom (Móricom) vykrvácala vo Švajcsku
za vieru Kristovu.
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V ostatnej, tak zva'nejprokonsulárnej,
západnej Afrik-e

severo

“rozširovala vsa-sir. Církev z Ríma až

do vnútraN-úmidie a Ma uritanie. Hlavnou cirkevnou
obcou bolo-“nádherné a prekvetajúce mesto Karthago,
kde už žačia'tkomť'druhého

storočia biskupi

Roku 198.poslal učený kňaz Tertullian

bývali.

z Karthagu

spis svoj obranný (apologiu) v záujme sv. Církve pa
novníkom a Vladárom rimským a spOmína, že krest'ania
tvorili koncom druhého storočia váčšinu. obyvatelstva

VKarthagu. Toho času vydržiavalbiskup Agrippinus
krajinský cirkevný snem (synodu) v meste 'Lambase
v Numidii,

-—kuktorému

shromaždilo sa sedemdesiat

biskupov z Afriky. Roku 248. stal sa vysokoučený
C-yprian biskupom a metropolitom v Karthagů. Na'
Cirkevnom sneme (synode), ktorý zasedal r. 251. v Kar
thagu, súčastnilo sa 71 biskupov a r. 256. zase 87 bi
skupov, ktorí bývali vo váčších mestách, ba iv obcach

severo-západnejAfriky, v krajine Numidii a Mauri
tanií. Život krest'anov v Afri-ke zodpovedal v týchto
storočiach v každom 'ohÍade úplne sv. evanjeliumu,
ačkolvek V posledných rokoch tretieho storočia bludní
učitelia povstali, ktorí zapríčiňovali nepokoje. Veliký
počet sv. mučeníkov "švedčí o horlivosti kresťanskej
a zriedkavej cnosti.

Rozšírenie sv. Církve v Europe.

Zo staroslavného a svetovládneho Rím a, v ktorom
meste ,sv. apoštol Peter založil prekvetaiúcu cirkevnú
obec a jako prvý biskup a papež bol ukrižovaný, a zase
horlivý súdruh jeho, apoštol národov, svszavel, bol
sťatý, rozširovali učeníci a, nástupci apoštolskí učenie
Pána ]ežiša Krista po celej Italii, ba i po všetkých
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susedných
Už slavný
po Kr. P.)
krest'anov
nesmierne

krajinách, ktoré ríši rímskej poddané boly.
pohanský spisovatel Tacitus (narodený r. 53.
rozprava, že počas krvavého prenasledovania
pod ukrutným cisárom Nerono'řn (1- r. 68.)
množstvo kresťanov ukrutne bolo mučené

a usmrtené

(Ann. 15, 44)._ I' za „panovania neskorších

ukrutných ci'sárov,jakými boli Domician, Trajan,Hadrian,
Antoninus, Markus Aurelius, Septimus Severus, Maximi
nus, Decius, Valérian, Aurelian, Dioklecian & iní, do.
svedčujú statisíce sv. mučenikov, že sv."CirkeV V Italii
velmi bola rozšírena'.. Roku 221. sriadený bol za pápeža

Kalixta I. prvý velký hrobitov pre krest'anov V Ríme
pri hradskej ceste Apiovej. Za panovam'a ukrutného
Decia "(od r. 245—251.) upúšťali zaslepení pohania od
smiešnych predsudkov svojich a sv. Církev začala rOz
viňovať činnost' svoju volnejšie. Roku 252. mala sV.
Církev V Ríme okrem pápeža už 46, kňazov, 7 diakonov,
7 poddiakonov, 42 akolytov a spolu 52 exorcistov,
lektorov a ostiariov, i zaopatrovat' mohla 1500 vdov
a sirót; i mala V tom velkom meste, ktoré počivtovalo
výše millionu obyvatelov, aspoň 50.000 veriacich.
Roku 251. shromaždení boli V Ríme- u pápeža 60 bi—
s'kupi, Císár Aurelian (od r. 270. do r. 275.) Vedel o

mnohých biskupoch VItalii. Z prešt'astnej Církve vRíme,
jako ju učený Tertullian menuje a ktorej kniežatá.
apoštolov, sv. Peter & Pavel, celú plnosť a hojnosť
učenia Kristovho podali, pozakladaly sa ostatné stolice
biskupské V Italii. 'Cirkevná obec. V Ravenne mala

za prvého biskupa sv. Apollinarisa,
učeníka sv.
Petra; roku' 138.bol Vtomto meste biskup sv. Kalocer
umučený. V meste Milane boli prvými biskupami sv.

Barnabáš a sv. Anathalon, učeníci apoštolskí. Bi
skupamiboli: v mesteLukke sv.Paulinus, vo Fiesole
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sv. Romulus, v Akvile-i sv. Marek, v' Boloni sv.
Zamas, V Bari (V Apulii) sv. Maurus, učeník sv.
Petra, ktorý pod Domicianom (od r. 81. do r. 96.)
podstúpil smrť mučenicku. I církevně obce: v Bene

vente, v Kapue, V Neapole, -v Palerme, v Syra
ku'sách, V Pise, vo Verone, v Padove, v Pavii,
V Urbine, V Mantue, vo Florencii, V Siene,
V Anagni, kde" roku 250. biskup Magnus podstúpil
smrť mučenicku, v S-polete a VAssisi, kde roku 304.
biskup Sabinus vykrvácal, jako i na ostrovoch Sar
dinii, Korsike a Sicilii, kde roku 250. biskup One
simus, kňazi Moyses a Maximus a diakon Nikostratus
boli mučení, maly V druhom a V treťom storoči horli
vých biskupov.

V Grécku,

kde sv. apoštol Pavel 8 učeníkami

svojimi založil početné cirkevné obce, pósobili V druhom
a V tret'om storoči mnohí slavní, biskupi. V hlavnom

meste Athénach bol“prvým známym biskupom sv.
Dio-nys Areopagita, ktorý pod císárom Hadrianom
(od r. 117. do r. 138.) bol umučený; po ňom nasledoval
Publius, ktorý roku 125. mučenícku smrť podstúpil, za

týmto učený Kvadratus, ktorý cisárovi Hadrianovi
obranný list (apologiu) písal. V Korinte bol v druhom
storoči biskupom Dionys. I Egina mala biskupa. Na
ostrove Kréte mala cirkevná obec VGortyne biskupa,
menom Filipa a V Kn'osse biskupa Pinyta. V Ma
cedonii prekvetala Církev apoštolská v Thessaloni
ká'ch (Solune), ktorej prvým biskupom bol Kajus,
dalej v mestách Filippi a Berói. V Thessalii bola
stolica biskupská v meste Larísse. V Th'rácii bývali

biskupi v mestách Debelte, Anchiale, Heraklei,
Filipopole, jako i neskór v Byzanci (Carihrade).
I v susednej' Mósíi

(terajšia Dobrudža, Bulharsko
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predbalk-ánke a časť Srbska) nachádzaly sa cir
kevné obce.
V Španielsku, ktoré bolo Rimanami na tri kra
jinky podelené, udomácnená bola Viera Ježiša Krista
u početných osadnjkov rimských už za časov apoštol

ských. SV.apoštoliPavel a Jakob Zebedeus, ktorého
ostatky dla podania ústneho prechovávajú sa V Kom—
póstelle, účinkovali V tejto zemi. Prvé známe krest'anské
obce so stolicami biskupskými objavujú sa iba začiatkom
tretieho storočia. Počas prenasledovania krest'anov pod
cisárom Valerianom- (od r. 253. do r. 260.) vykrvácal
vo Španielsku biskup sv. Fruktuosus s díakonami svo
jimi Auguriom a Eulogiom. V mestách, V ktorých
zváčša Rimania bývali, boly už zavčasu stolice biskupské,

jako v Leone (Legio), V Saragosse (Casar Augusta),
VMeride(EmeritaAugusta),VTarrakone a VAstorge.
Keď počas prenasledovania krest'anov pod ukrutným
cisárom Dioklecianom: vydržiavaný bol r. 306. V meste

Elvíre krajinský cirkevný snem, súčastnili sa na po
radách 19 biskupi zo Španielska.
V Gallií (terajšom Francúzsku), ktorú slavný
Julius César (Caesar) po t'ažkých 'bojoch Vláde rimskej
podrobil, ohlasovali sv. evanjelium učenici apoštolskí,
vyslaní z Ríma a z Malej Asie. Tak ohlasoval sv. Tre
fimus, jeden zo 72 učeníkov Kristových, slovo Božie
v meste Arlese za času panovania cisára Klaudia (od
r. 41. do r. 54.). SV. Cyprian

(1—r. 153.) prosil pápeža

Kornelia, že by vyzval biskupov V Gallií, aby pozbavili
úradu biskupa Marciana V Arles e, ktorý pridr'ža sa
bludov Novacianových. V druhom storočí prekvetaly
církevné obce V mestách Vienne a Lyone, kde r. 177.
za panovania cisára Marka Aurelia (od r. ÍóI. do r. 178.)
biskup Pothinus, učenik sv. Polykarpa a r. 202. učený
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bishup sv. Ireneus s 19.000 veriacimi počas prenasle
dovanía krest'anov za cisára Septima Severa (od r. 193.
do r. 211) podstúpili smrť mučenícku. V prostriedku tre
tieho storočia potvrdené boly_za pápeža Fabiana stolice
biskupské V mestách Tulúse (Toulouse), kde bol bi'

skupom Saturnin, VParíži, kde bol biskupomDionys,
V Narbone, kde bol biskupom Pavel, V Klermonu
(Clermont), kde bol biskupom Austremonius,
v Li
može (Limoges), kde b'ol biskupom Pavel, V Túre
(Tours), „de bol biskupom Gracian. Pod cisárom
Aurelia m (od r. 270. ..do r. 275) podstúpil smrť mu
čenícku sv. Savinian, biskup V Sene (Sens), r. 273.

a Reverianus,

biskup V ótyne

(Autun). Biskupi

z Gallie stáli V úzkom spojení s pápežom .rimským
a s biskupami V Asii. Nezadlho potom povstaly stolice
biskupské V mestách Marseli (Marseille) a V Nante
(Nantes). Keď r. 314;zasedal V meste Arlese krajinský
cirkevný snem proti bludárom Donatistom, prítomní
boli na poradách početní biskupi z Gallie, medzi kto
rými vyznačovali sa biskupi z Arlesu, z Lyonu,

z ótynu (Auttm), z Remeša (Rheims), z Ruánu
(Rouen), z Vesónu (Vaison), \z Bordó (Bordeauif)
a z germánskeho mesta Kolínu.
V Germanii, pod. ktorou rozumeli Rimania kraje,
ktoré na pravom brehu rieky Rýna popri Gallií ležaly
'a ktorú delili na nižnú a .vyššiu, nachádzame stopy kre
st'anstva už V druhom storočí, menovite vo velkých
mestách, ktoré na tej rieke ležaly. To dosvedčuje sv.
Ireneus, učeník sv. Polykarpa a od r. 178. do r. 202.
biskup V gallickom meste Ly on e. On píše v knihe
svojej proti bludárom: »Cirkev je Všeobecná alebo ka
tolicka. Rozprestiera sa pres Germaniu, Španielsko,
Galliu, Egypt, Lybiu, Indiu a pres celý Východ až na

u
hranice zeme. ohla-suje všade pravdu a zapaluje Íuďom
všade pravé sVetlo.<< A učený Tertullian
(1- rÍ 24o.)
píše: »Parthi, Medi, Elamiti, obyvatelia Mes_opotamie,
Armenie, Frygie a Kapadocie, rozmanité kmeny Getulov
a Murinov, národy Španielska, Gallie, Britanie a 'Ger

m-anie prechovávajú viem u sebaux V Germánii
bývali Nemci a popri nich na východe Slovania a iné
národy. Na Rýne,3*kde Rimania obsadili velké mestá,.
povstaly už v druhom storočí- prekvetajúce cirkevné
obce.; ba tvrdí sa, že Valerius, učeník sv. Petra,
v meste Trevíre (Trier) ohlasoval sv. evanjelium. _Pá—
pež, sv. Pius I. (od r. 142. do r. 157) spomína církevně
obce v mestách Trevíre (Trier), v Metách (Metz)
& v Koline (Kůlny V tret'om storočí prekvetaly cir
kevné obce v mestách Mohuči (Mainz), v Špýre

(Speier), v Tongerne- & Štrasburgu

(Strassburg).

Koncom tretieho a začiatkom štvrtého storočia boli bi

skupamiv Trevíre-Eucharis a Agroecius, v Me
tách Klemens, v KolíneMaternus, ktorý roku 313.
bol prítomný v Ríme na poradách proti bludárom Do
natistom a roku 314. s diakonom svojim.-Makrinom na

cirkevnom sneme v gallickom meste Arlese, na ktorom
sa "súčastniliAgroecius, biskup z Trevíru .s exorcistom
svojim Felixom. V Mohuči bol toho času' biskupom

sv. Krescenc.

Krajiny na severnom a východnom úp'átí vrchov
Alpských sa .prestierajúce vydobyli vojvodcovia rimskí
Drusus a Tiberius, i pripojili ich ku štátu Rimskému
pod menami: Rhécia (Raetia, teraz časť'Tyrolska, celé
Bávorsko & Švábsko), Norikum (Noricum, teraz Salc
burg [Solnohrady, Salzburg], Korutany a čast Tyrolska,
Štýrska a Rakúska) a Pannonia (teraz čast Rakúska
a Štýrska, Krajina, čast'Horvatska a SlaVonie,1Uhorska
2
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po Dunaj). V týchto troch krajinách nachádzaly sa
krest'aňské cirkevné obce hneď po časoch apoštolských;
lebo krest'anskí vojaci oboznámili v opevnených me
stách, najma na Dunaji,_osadníkov s učením Kristovým.

V Rhécii v V meste Briganciume (Bregenz) pri
jazere Bodamskom bola cirkevná obec počas prenasle
dovania krest'anov pod ukrutným Dioklecianom (od
r. 284. do r. 304.); i v Kostnig (Konstanz), ktoré
mesto dostalo meno' svoje od césara (podcisára) Kon
stantina Chlora, boli toho času kťest'aniaprenasledovaní.
V Augsburgu (Augusta Vindeličorum) podstúpila sv.
Afra roku 305. smrt' mučenícku za horlivé vyznávanie
krest'anskej viery, podobne i sv. Julian a Ferrolus. A
tak vidno, že v týchto mestách boly církevně obce.

V Norikume hlavným mestom bola Vindobona
(Viedeň), Túto krajinu pripojil Tiberius okolo roku 9.
ku štátu rimskému. Vodca Fabian bol za dlhší čas veli
teÍom posádky rimskej, ktorá pozostávala z trínástej
vojanskej legie, vo Viedni a dla mena jeho nazvaná

bola Vindobona

(Viedeň) i Fabianou.

Roku 180.zo

mrel cisár rimský Markus Aurelius počas vojny s Mar
komanami a Kvádami vo Viedni. Neďaleko Viedne
v meste Sabarii. ýteraz Kamenec, Kószeg, Steinaman'ger
alebo Szombathel'ym vyhlásený bol roku 193. Septimus
Severus od vojska svojeho za cisára rimského. R. 200.
bola Viedeň prekvetajúcim mestom-, v ktorom mnohi
krest'ania žili. I do iných opevnených miest v Norikume,
jakými bolo Laureakum (Lorch, neďaleko terajšieho

mesta Enns), Reginum (teraz Regensburg), juvavia
(teraz Solnohrad, Salzburg), doniesli kresťanskí vojaci
rimskí zavčasu učenie Kristovo. Najstaršou a najváčšou
cirkevnou obcou bolo mesto Laureakum (Lorch), kde
sv.Maximi1ian jako biskup za dvadsat'rokov požehnane
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účinkoval a roku 285. v meste pannonskom Celei sťatý

bol; tu podstúpil sv. Florian

roku 304. smrt' mu

čenícku.

V Pannonii, ktorej čast' Oktavian Augustus už
roku 34. pred Kristom Pánom vydobyl a piatu idesiatu
kohortu'vojanskú (zástup) v meste Siscii (Sisek medzi
Sávou a Kulpou) usadil a Tiberius (okolo r. 9. po Kr; P.)_
skvelým víťazstvompri Karnutume (Petronell, VDolnom
Rakúsku oproti Devinu na Dunaji) štátu rimskému
celkom podrobil, mali Rimania V druhom, treťom a v
štvrtom storočí opevnené mestá: Karnutu—m,Arabona
(teraz Ráb), Bregecium (teraz Szóny), ktoré opevnil
r. 161. cisár Markus Aurelius, Akvinkum (na mieste
terajšieho Budína), Sabariu (Kamenec, Kószeg alebo
SzombathelyP), kde vyhlásený bol za cisára r. 193.
Septimus Severus, Skarabanciu (terajší Šopron alebo
CsepregP), Sirmium (Sriem pri terajších Mitroviciach
a Slavonii), kde sa narodil cisár Decíus (od r. 249. do
r. 251), cisár Lucius Domicius 'Aurelían (od r. 270. do
r. 275.) a r. 250. Maxímian Herkulius, 'Sisciu (Sisek),

Cibalis (Vinkovce), kde Konstantin Velký premohol
Licinia (r. 323.),Aciminkum (Petrovaradi'n alebo Karlo
více?), Mursu (Osiek); Petravium (Ptuj), Alemonu
(Aemonu či Nauportus, Lublaň) a C_eleju (Candia
Celeia, Cilli) v terajšom Štýrsku. Cisar Karakalla (od
r. 212. do r. 217.) býval obyčajne iba v Karnu-tume.
V Pannonii a v týchto a iných menších opevnených
mestách objavuje sa kresťanstvo hneď po časoch apoštol
.ských a v druhoin, treťom, i začiatku štvrtého storočia
prekvetaly cirkevné obce pod-.správou horlivých bisku
pov. Veď už v prvom storočí boli tu pojediní krest'ania.
V Skut. ap. (IC.) spomínaný Kornelius pochádzal zo
Siscie (Sisek). Sv. Peter ustanovil za biskupa v Sir
2*
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miume Epaeneta, ktorého nástupcom bol,Andronik
(Salagi de st. Ec. Pan. II. p. 10). Sv. Klemens (1-r. IOL)
pápež a učeník sv. Petra, založil biskupstvo v Murse
(Osíeku). V Pannonii apoštoloval i sv. Apollinár, učeník
sv. Pavla. Roku 140. umučený bol sv. Eleutherius,
biskup zo Sirmiumu (Baronius ad h. ann. n. 4) a r. 305.
biskup sv. Ireneus & lektor (predčitatel) jeho Pellio.
Roku 254. podpísali uzavretie pápeža sv. Kornelia bi

skupi pannonskí zo Sirmiumu, z Cibalis, z Karpi
(Carpis, Salagi L. III. 242), z Kurty (Curtae), zo Siscie,
z Brege'ciuma (Salagi III., Severini p. 149.) a iní. V
Siscií (Sisek) bol biskupom r. 304. sv. Kvirin, kto-.
rého uvěznili pohania, potom mučili v Skarabancii, a
konečne s kameňom mlynským na krku hodili do riečky
. Gynsu blízko mesta Sabarii a utopili. V Sabarii na—
rodil sa r. 316. sv. Martin, pozdejšie slavný biskup
v' meste gallickom Túre (Tours). V meste Petaviume
(Ptuj) podstúpil r. 305. mučenícku smrt' sv. biskup
Viktorin počas prenasledovania krest'anov pod Diokle
cianom. I v Alemone
(Lublane) & v iných v'alčších
mestách boly V tejto dobe stolice biskupské. Dejepisci
Timon (Im. Hung. p. I. L. 2. .p. 56.) & Šafárik (Starož. I.
278.) domnievajú' sa, že popri osadníkoch Rimanoch

obývali Gallovia (Kelti) a najmá Slovania Pannoniu od
nepaměti.

V Illyrii, ktorá prestierala sa od Pannonie na
juhovýchod popri pravom brehu Dunaja cez terajšíe
Pomorie adriatické, Dalmacíu, Bosnu a Hercegovinu,
časť Srbska, Čiernu Horu &Albaniu a"od dávna patrila.
ku štátu rimskému, počalo sa šíriť krest'anstvo už za
časov apoštolských. Sv. Pavel apoštoloval po Illyríkume
(Nestor, Šafárik. Starožit. I. 261.). Prvé stolice biskupské
boly: v Salone (teraz Split) v Dalmacii, založené okolo
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r'. 96. od biskupa s'v. Doimtiša,

učenik'a sv. Pavla,

a Vmeste Nine od sv. Anselma, jednoho z učeníkov
Kristových, jako to udáva ústne podanie. Časté pre“
nasledovania kresťanov V štáte rímskom zasahovaly

i do Illyrie, ktorá vykazuje z tejto doby početných
mučeníkov. Sv. Doimus, biskup v Salone, bol umu
čený za cisára Trajana (od r. 98. do r. H7.), sv. biskup

Eleutherius r. 120. za panovania cisára Hadriana, sv.
biskup Cesarius za cisára Proba (od r. 276. do r. 282.).
V Illyrii narodili sa cisári rimskí Probus a Dioklecian,
posledný VDíoklei (teraz Dukla na Čiernej Hore) r. 245.
A keď tento ukrutný cisár složil r. 305. korunu cisársku,
uchýlil sa do Salony a vystaval si tam nádherný palác,
kde býval až do zúfalej smrti svojej. Potomkovia nie

ktorých drievnych lllyrov sú Albánci ; niektorí starší
a novší dejepisci považujú drievnych 'Illyrov mylne za
Slovanov; avšak isté je, že V drievnej Illyrii, jako
i 'v Pannonii, bývalo popri osadených Rimanoch a pra
starých Keltoch (Galloch) viacej národov a pravde po
dobne i Slovania.
Susedná. Dácia zahrňovala do Seba kraje medzi
dolnou Tisou a dolným DunajOm, Čiernym morom,
riekou Prutom a Tatrami, teda východné dolné Uhorsko
od Tisy, Sedmohradsko, _Romaniu a Bukovinu.- Dákovia
boli pokrevní susedným Getom, ktorých považujú nie
ktorí dejepisci za Slovanov (Theophilactus in Maurítío
L. 3. et 7.: »Getae vero, sive Slavia); i_dlho vzdoro

vali Rimanom pod králom svojim Decebalom,

kým

nepremohol ich cisár Trajan (od r. 98. do r. II7.), ktorý

vydobyl hlavné mesto ich Sarmizegethusu

a zaludnil

opevnené mesta ich bojovníkami a osadníkami rimskými.
I Dákov oboznámili vojaci rimskí v druhom a V tret'om
storočí s učením Kristovým. Z pomiešania Dákov,
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Rimanov a iných národov povstali terajší Rumuni, kto
rých reč zváčša prezradzuje, že je to miešanina latinsko
slovanská.
.
Od časov cisára Marka Aurelia (od r. 161.do r. ISO.)
napadali ríšu rimskú na strednom a dolnom Dunaji su

sedníMarkomani, Kvádi.(Kováůoe),Svévi, Sarmati,
Geti a Karpi (Horváti tatranskí za časů Filipa Arab
ského, ktorý panoval od r. 244. do r. 249.), a častejšie

vtrhli do Pannonie, Illyrie a Dacie. Pravde podobné
je, že počas bojov císárOv rimských s týmito národami
i'učenie Kristovo na Íavý breh Dunaja cestu si pre
kliesnilo. Veď vojaci, častoráz zajatí v bitkách, prijali
vo vazeni rimskom sv. krst a ohlasovali náboženstvo
kresťanské po osvobodení svojom zo zajatia súkmenov—
com svojim. Možno, že i horliví vierozvestovia kre
st'anskí prekročili Dunaj, aby ohlasovali susedným ná
rodom vieru lásky a pokoja. Mimo spomenutých Dákov
a G_etov považujú niektorí dejepisci i Kvádov, Své

vov, časť Sarmato'v

a Karpov

tatranských za

Slovanov.
Gothovia,
ktorí od r-. 222. do r. 249. napadali
D aciu, potom do Mósie a Thracie (teraz Srbsko, Bu1=
harsko a časťeuropejského Turecka) Vpadli, kde i cisára
Decia r. 251. premohli a zabili a neskór na pobreží
Čierneho mora medzi Donom za Dneprom sa usadili,
oboznámili sa počas bojov s -—Rimanrríis učením Kri
stovým a mnohí prijali začiatkom a najm'a koncOm tre
tieho storočia sv. krst. „Prvým známym biskupom ích

bol Theofil, ktorý súčastnil sa na všeobecnom cír
kevnom'sneme v Nic ei, r. 325. vydržiavanom. V pro
striedku štvrtého storočia vyniká biskup ich, menom
Uf ilas, ktorý sv. Písmo do rodnej reči ich preložil
a r. 370. ku bludu Ariusovmu Gothov naklonil.
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I na dalekom veÍkom ostrove europejskom, Bri
tanii (terajšom Anglicka), ktorá za časov cisára Klaudia
(od r. 41. do r. 54.) štátu rimskému čiastočne bola po
drobena, nachádzame stopy krest'anstva Vdruhom storočí.

Dla svedoctva ctihodného Bedu žiadal kráÍ'Lucius,
ktorého pamiatku—sv. Církev jako Svatého dňa tretieho
decembra výročnou pamiatkou oslavuje, papeža sv.

Eleutheria

(od r. 177.do r. 192), za času panovania

cisára Marka Aurelia (od r. IóI. do r. ISO.) o 'krest'an

ských učiteÍov, ktorí do Britanie
i prišlí a sv. evan
jelium s úspechom ohlasovali. Za časov Dioklecianových
p'odstúpil r. 303. sv. Alban
smrť mučenícku s mno
hými krest'an'mí V Britanii.
Na cirkevnom sneme,
v meste gallickom Arlese (r. 314.) prítomní boli biskupi

z miest: Eborakumu
z Linkoln u.

(teraz York), z Londonu

a

0

Príčiny rýchleho rozšírenia sv. Církve.

Podivne rýchle rozšírenie sv. Církve po všetkom
znamom svete pripísat' treba dvojnásobným príčinám,
vnútorným alebo Božským, a zovq'útorným alebo Íud—

ským.

ť' /

Pán.Ježiš Kristus prisÍúbil, že milosť Božía bude
účinkovat vo vnútornajšom človekovi, aby mohol prísť
ku poznaniu pravého Boha a sv. náboženstva, keď
riekol: »Žiadon nemóže príst' ku Mne, kým nebude
dané jemu od Otca .Mojeho (Ján 6., 66.). A Ja, keď
budem povýšený od zeme, potiahnem všetko ku Sebe
(Ján 12., 32.).c A táto mílost' Božía účinkovala v srdciach
a mysÍách premnohých Íudí. To dosvedčuje vysoko
učený Origenes
(1-r. 253.), ktorý v obrannom spise
svojom proti nepriateÍovi krest'anstva, Celsovi, píše:
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Rimanov & iných národov povstali terajší Rumuni, kto
rých reč zváčša prezradzuje, že je to miešanina latinsko
slovanská.
.
Od časov cisára Marka Aurelia (od r. 161.do r. ISO.)
napadali ríšu rimskú na strednom a dolnom Dunaji su

sední Markomani, Kvád-i,(Kooáůoz),Svévi, Sarmati,
Geti a Karpi (Horváti tatranskí za časů Filipa Arab
ského, ktorý panoval od r. 244. do r. 249.), a častejšie

vtrhli do Pannonie, Illyrie a Dacie. Pravde podobné
je, že počas bojov cisárOv rimských s týmito národami
i*učenie „Kristovo na Íavý breh Dunaja cestu si pre
kliesnilo. Veď vojaci, častoráz zajatí V bitkách, prijali
vo vazeni rimskom sv. krst a ohlasovali náboženstvo
krest'anské po osvobodení svojom zo zajatía súkmenov
com svojim. Možno, že i horliví vierozvestovia kre
sťanskí prekročíli Dunaj, aby' ohlasovali susedným ná
rodom viem—láskya pokoja. Mimo spomen'utých Dákov
a G_etov považujú niektori dejepisci i Kvádov, Své

vov, časť Sarmatov

a Karpov

tatranských za

Slovanov.
Gothovia,
ktorí od r. 222. do r. 249. napadali
Daciu, potom do Mósíe a Thracíe (teraz Srbsko, Bul'
harsko a časťeuropejského Turecka) vpadli, kde i cisára
Decia r. 251.-premohli a zabili a neskor na pobreží
Čierneho mora medzi Donom _;g_a
Dneprom sa usadili,
oboznámili sa počas bojov se—Rimanm'is učením Kri

stovým a mnohí prijali začiatkom a najma konco'm tre
tieho storočia sv. krst. __Prvým známym biskupom ich
bol Theofil, ktorý súča'stnil sa na všeobe'cnom cir
kevnom sneme V Nicei, r. 325. vydržiavanom. V pro
striedku štvrtého storočia vyniká biskup ich, menom
Ufilas, ktorý sv. Písmo do rodnej reči ich preložil
a r. 370. ku bludu Ariusovmu Gothov naklonil.
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I na dalekom velkom ostrove europejskom, Bri
tanii (terajšom Anglicka), ktorá za časov cisára Klaudia
(od r. 41. do r. 54.) štátu rimskému čiastočne bola po
drobená, nachádzame stopy kresťanstva Vdruhom storočí.

Dla svedoctva ctihodného Bedu žiadal kráÍ'Lucius,
ktorého pamiatku sv. Církev jako Svatého dňa tretieho
decembra

Eleutheria

výročnou“ pamiatkou oslavuje, papeža sv.

(od r. 177.do r. 192), za času panovanía

cisára Marka Aurelia (od r. 161. do r. ISO.) o 'krest'an

ských učitelov, ktorí do Britanie
í prišlí a sv. evan—
jelium s úspechom ohlasovali. Za časov Dioklecianových
podstúpil r. 303. sv. Alban smrť mučenícku s mno
hými krest'an'mi v Britanii.
Na cirkevnom sneme,
v meste gallickom Arlese (r. 3I4.) prítomní boli bískupi

z miest: Eborakumu
z Linkoln u.

(teraz York), 2 Londonu

a

6

Príčiny rýchleho rozšírenia sv. Církve.

Podivne rýchle rozšírenie sv. Církve po Všetkom
znamom s_vete pripísat' treba dvojnásobným príčinám,
vnútorným alebo Božským, a zovqútorným alebo Íud—

ským.

4\\/

Pán._)ežiš Kristus príslú'bil, že milost' Božia bude
účinkovat vo vnútornajšom človekovi, aby mohol prísť
.ku poznaníu pravého Boha a sv. náboženstva, keď
riekol: »Žiadon nemóže príst' ku Mne, kým nebude
dané jemu od Otca Mojeho (Ján 6., 66.). A Ja, keď
budem povýšený od zeme, potiahnem všetko ku Sebe
(Ján 12., 32.).c A táto milost' Božia účinkovala v srdciach
a myslách premnohých ludi. To dosvedčuje vysoko

učený Origenes
(1-r. 253), ktorý v obrannom spise
svojom proti nepriatelovi krest'anstva, Celsovi, píše:
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_Rimanov a iných národov povstali terajši Rumuni, kto
rých reč zváčša prezradzuje, že je-to miešanina latinsko
slovanská.
.
Od časov cisára Marka Aurelia (odr. 161.do r. ISO.)
napadali rišu rimskú na strednom a dolnom Dunaji su

sední Markomani, Kvád-i_(Kováóoe),Svěvi, Sarmatí,
Geti a Karpi (Horváti tatranskí za časů Filipa Arab
ského, ktorý panoval od .r. 244. do r. 249.), a častejšie

vtrhli do Pannonie, Illyrie a Dacie. Pravde podobné
je, že. počas bojov cisár0v rimských s týmito národami
i'učenie Kristovo na Íavý breh Dunaja cestu si pre
kliesnilo. Veď vojaci, častoráz zajatí v bitkách, prijali'
vo vazeni rimskom sv. krst a ohlasovali náboženstvo
kresťanské po osvobodení svojom zo zajatia súkmenov
com svojim. možno, že i horliví vierozvestovia kre
st'anskí prekročili Dunaj, “aby'ohlasovali susedným ná
rodom vieru lásky a pokoja. Mimo spomen'utých Dákov
a G_etov považujú niekton' dejepísci i Kvádov, Své

vov, čast' Sarmato'v

a "Karpov tatranských za

Slovanov.

Gothovia,

ktorí od r. 222. do r. 249. napádalí

D aciu, potom do Měsíc a Thracie (teraz Srbsko, Bu1=
harsko a časťeuropejského Turecka) vpadli, kde i císára
Decia r. 251, premohli a zabili a neskor na pobreží
Čierneho mora medzi Donom „ia Dneprom sa usadili,
oboznámili sa počas bojov s-ÁRimanm'i s učením Kri
stovým a mnohí prijali začiatkom a najma koncom tre
tieho storočia sv. krst. _PrVým znamym biskupom ich

bol Theofil, ktorý súča'stnil sa na všeobecnom cir
kevnom sneme -v Nicei, r. 325. vydržiavanom. V pro
stniedku štvrtého storočia vyniká biskup ich, menom
Uf ilas, ktorý sv. Písmo do rodnej reči ich preložil
a r. 370. ku bludu Ariusovmu Gothov naklonil.
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I na dalekom veÍkom ostrove europejskom, Bri
tanii (terajšom Anglicku), ktorá za časov císára Klaudia
(od r. 41. do r. 54.) štátu rimskému čiastočne bola po
drobená, nachádzame stopy krest'anstva Vdruhom storočí.

DÍa svedoctva ctihodného Bedu žiadal kráÍ'Lucius,
ktorého pamiatku- sv. Církev jako Svatého dňa tretieho
decembra výročnou' pamiatkou oslavuje, papeža sv.

Eleutheria

(od r. 177.do r. 192), za času panovanía

cisára Marka Aurelia (od r. 161. do r. ISO.) o 'kresťan

ských učiteÍov, ktorí do Britanie
í prišli a sv. evan
jelium s úspechom ohlasovalí. Za časov Dioklecianových
podstúpil r. 303. sv. Alban smrť mučenícku s mno
hými kresťan'mi v Britanii.
Na cirkevnom sneme,
v meste gallickom Arlese' (r. 314) prítomní boli biskupi

z miest: Eborakumu
z Li'nkoln u.

(teraz York), 2 Londonu

a

.

l'ríčiny rýchleho rozšírenia sv. Církve.

Podivne rýchle rozšíreníe sv. Církve po všetkom
znamom svete pripísat' treba dvojnásobným príčinám,
vnútorným alebo Božským, a zovqútorným alebo Íud

ským.

(\"/,

Pán .Ježiš Kristus prisÍúbíl, že milost' Božía bude
účinkovat' vo vnútornajšom človekovi, aby mohol—príst'
.ku poznaniu pravého Boha a sv. náboženstva, keď
riekol: »Žiadon- nemůže príst' ku Mne, kým nebude
dané jemu od Otca_.Mojeho (Ján 6., 66.). A Ja, keď
budem povýšený od zeme, potiahnem Všetko ku Sebe
(Ján 12., 32.).c A táto milost' Božía účinkovala v srdciach
a mysÍách premnohých ludi. To dosvedčuje vysoko

učený Origenes
(1-r. 253), ktorý v obrannOm spise
svojom proti nepriatelovi krest'anstva, Celsovi, píše:
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Rimanov a iných národov povstali terajši Rumuni, kto
rých reč zváčša prezradzuj e, že je to miešanina latinsko

slovanská..

Od casov cisára Marka Aurelia (odr. 161.do r. ISO.)
napadali ríšu rimskú na strednom a dolnom Dunaji su

sední Markomani, KVádi,(Kooáůoz),Svěvi, Sarmati,
Geti a Ka'rpi (Horváti tatranskí za časů Filipa Arab—
ského, ktorý panoval od r. 244. do r. 249.), a častejšie

vtrhli do Pannonie, Illyrie a Dacie. Pravde podobné
je, že počas bojov cisáróv rimských s týmito národami
i učenie Kristovo na lavý breh Dunaja cestu si pre
kliesnilo. Veď vojaci, častoráz zajatí v bitkách, prijali'
vo vazeni rimskom sv. krst a ohlasovali'-náboženstvo
kresťanské po osvobodení svojóm zo zajatia šůkmenov
com svojim. Možno, že i horliví vierozvéštovia kre
sťanskí prekrocíli Dunaj, aby ohlasovali susedným ná
rodom viem lasky a pokoja. Mimo spomen'utýqh Dákov'
a G_e-tovpovažujú niektorí dejepísci i Kvádov, Své

vov, časť Sarmato'v

a Karpov

tatranských za

Slovanov.
Gothovia,
ktori od r-. 222. do r. 249. napadali
D aciu, potom do Měsíc a Thracie (teraz Srbsko, Bu1=
harsko a časťeuropejského Turecka) vpadli, kde i cisára
Decia r. 251, -premohli a zabili a neskor zna pobreží
Čierneho mora medzi _Donomga Dneprom sa usadili,
oboznámili sa počas bojov spÍRimanm'i s učením Kri
stovým a mnohí prijali Azačiatkoma najma koncem tre
tieho storočia sv.. krst. Brvým znamym biskupom ich

bol Theofil, ktorý súčasmal sa na všeobecnom cir
kevnom sneme v Nicei, r. 325. vydržiavanom. V pro
striedku štvrtého storočia vyniká biskup ich, menom
Uf'ilas, ktorý .sv. Písmo do rodnej—reči ich preložil
a r. 370. ku bludu Ariusovmu Gothov naklonil.
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I na dalekom velkom ostroVe europejskom,

Bri—

tanii (terajšom Anglicku), ktorá za časov cisára Klaudia
(od r. 41. do r. 54.) štátu rimskému čiastočne bola po
drobená, nachádzame stopy kresťanstva Vdruhom storočí.

DÍa svedoctva ctihodného Bedu žiadal kráÍ'Lucius,
ktorého pamiatku—sv. Církev jako Svatého dňa tretieho
decembra Výročnou pamiatkou oslavuje, papeža sv.

Eleutheria

(od r. 177.do r. 192), za času panovania

cisára Marka Aurelia (od r. 161. do r. ISO.) o 'krest'an

ských učitelov, ktOrí do Britanie
i prišli a sv. evan—
jelium s úspechom ohlasovali. Za 'časov Dioklecianových
p'odstúpil r. 303. sv. Alban
smrť mučenícku s mno
hými krest'an'mi V Britanii.
Na cirkevnom sneme,
V meste gallickom Arlese (r. 314) prítomní boli biskupi

z miest: Eborakumu
z Linkoln u.

(teraz York), 2 Londonu

a

.

Príčiny rýchleho rozšírenia sv. Církve.

Podívne rýchle rozšírenie sv. Církve po všetkom
znamom svete prípísat treba dvojnásobným príčinám,
vnútorným alebo Božským, a zovnŠtltorným alebo Íud
ským.

Pán.]ežiš Kristus prisÍúbil, že milost Božia bude
účinkovat vo vnútornajšom človekovi, aby mohol prist
.ku poznaniu pravého Boha a sv. náboženstva, keď
riekol: »Žiadon- nemóže príst' ku Mne, kým nebude
dané jemu od OtcaMojeho (jan 6., 66.). A Ja, keď
budem povýšený od zeme, potiahnem všetko ku Sebe
(Ján 12., 32.).c A táto milost Božia účinkovala V srdciach
a myslách premnohých Íudí. To dosvedčuje vysoko

učený Origenes
(1-r. 253.), ktorý V obrannom spise
svojom proti nepriateÍovi krestanstva, Celsovi, píše:
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»Bosial možno pozorovat' u kresťanov stopy Ducha,
ktorý V p_odobe holubice s neba sostúpil. Oni, kresťania,

vyháňajú diabla, uzdravujú nemocných, predpovedajú
budúce veci, keď sa zalúbi Slovu, aby ducha ich osvíe
tilo. Móžé Celsus a Žid jeho ešte viac sa posmeškovat',
nuž treba mi predsa povedať, že mnohi prijali proti
vůli svojej krest'anšké náboženstvo; lebo nimi istá. sila
Božská buď vo sne buď“vo videni (zjavení) zrazu tak
živo zatriasla a tak Zázračne premenila ich, že nielen
odložili každú nenávist Oproti kresťanskej viere, ale ju
až do smrti svojej zastávali.c' A zlopovestný Bagle,
otec novomódnej nevery (1-r. I7oó.)_, nútený je vyznat' :
»Evanjelium bolo ohlasované mužmi bez mena, bez
vedy, bez výmluvnosti a bez všetkej podpory ludskej
pri hroznom prenasledovaní, a predsa bólo rozšírené
v krátkom čase po celej zemi. To je skutočná udalost',
ktorú nikto nemože tajíg a ktorá dokazuje, že je toto
cielom Božím (Dict. crit. art. Mahom'et.) ( Ku vnútor
ným príčinám, ktoré podmienily rýchle rozšírenie sv.
náboženstva našeho. patrí i milost Božia, dla ktorej
prvým krest'anom popriate bolo činit divy a zázraky“
Spasitel Božský riekol pred vystúpením Svojim na nebe
apoštolom (Marek 16, I7—18.)': »Znamenia tých, ktorí
uveria, nasledovat budú tieto: v mene Mojom bu'dú vy
háňať diablov, budú mluviťnovými,j azykami, brať hadov,
a keď by pili niečo. jedovatého, neuškodí .im; na ne
mocných budú vkladat ruky a tím dobre sa mat' budú.a
A táto milosť činenia zázrakov objavovala sa vo sv.
Církvi nielen za časov apoštolských, ale i v plnej .hoj
nosti u sluhov Božích až do štvrtého storočia. To do
svedčujú Otcovia apoštolskí. a neskorší súvekí dejepiscí,
že dobrotivý a milostivý Boh mocou všemohúcnosti
Svojej za časov ich zjavenie Božské Svoje mnohými
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divami a zázrakami potVrdzoVaLTak píšesV. Klemens
Rimský (pápež od r. 90. do r. Ioo.) V. liste svojom
Korinťanom, sv. Ignác, biskup z Antiochie (1- r. 107.)
V liste svojom cirkevnej obci V Smyme, sv. Polykarp,
biskup zo Smymy (1- r. 166.) V liste svojom Filipanom,
že Boh ku potvrdeniu učenia Svojeho činil mnohé divy
skrze posvátencov Svojich. Z pozdejších Otcov a učí“
telov cirkevných hovorí slavný, driev pohanský lubo
mudrc (ňlosof), neskór duchaplný a horlivý obranca
krest'anskej viery, sv. Justin (1- r. 167.) V Obrannom
spise (apologií) svojom, ktorý poslal vladárom rirnským:
»Ježiš, Syn Otca, narodil sa dla Vóle Božej'pre ludí,
ktorí veria V Neho, a ku zničeniu démonov (diablov).
To móžete poznat z toho; čo sa deje pred očima všet
kých ludi. Veď mnohí posadlí (zlým duchom), ktorým
nebolo. pomoci, boli uzdravení v celom svete, ba i V
meste vašom skrze krest'anov našich, keď títo zaklínali
ich v mene Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný pod
Pilátom Pontským, & oni uzdravujú ešte Vždy (r. 162.),
keď vyháňajú zlých duchov, ktorí obsadli ludia A sv.
Ireneus, biskup z Lyonu (1—
r. 203.), hovorí ešte zre
telnejšie oproti bludárom o divoch a zázrakoch, ktoré
Bohpósobil ku potvrdeniu. náboženstva a učenia Svo
jeho skrze pravovemých a zbožných krest'anov: »Hovorí
sa sice .o nich (t. j. o bludarských Gnostikoch), že činia
rozličné divy! Ale oni nemůžu navrátit zrak slepým,
sluch- hluchým, ani nemóžu vyháňat' diablov. Tým menej
móžu vzkriesíť mrtvých, jako to činili Kristus a apoštoli,
a jako už často medzi bratmi (krest'anami) následkem
modlitby, prosby a postenia Církve navrátil s'a duch
zomrelého a človek bol darovaný modlitbám Svátých.<
A učený Tertullian (1-r. 240.) privoláva V obrannom
spise svojom

(Apologia

c. 27.) pohanomv: »P—remnohí
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z'Vás znajú, že zlí duchovia, keď skrze nás bývajú vy
mietaní, sami sa priznávajú, čo sú. Keď bývajú zaklínaní
jedným pravým Bohom, nuž vychádzajú alebo hneď,
alebo pomaly miznú, dla viery nemocného, alebo dla
miery milóstítoho, ktorý uzdravuje biednikam Podobne
hovorí velký učenec Origenes (1-r. 253.) ku nepria
teÍovi krest'anstva, Celsovi: »Učenie Ježiša Krista má
zvláštny sposob dókazov a sice skrze Ducha a skrze
silu. Prvý sposob týka sa predpovedaní, ktoré. sa vzt'a
hujú na Krista a vyplnily _,sa na Ěom. Druhý sposob
(dókazov) zakladá sa na zázrakoch, ktoré dialy sa ku
potvrdeniu učenia ]ežišovho. Že posledné, to jest zá
zraky, opravdive sa dejú, vidno, aby som nepripomínal
iné dóvody, už ztoho, že moc činenia divov posiaÍ
neopustila tých, ktorí živobytie svoje riaďa dla učenia
]ežiša Krista. 4: A V druhej knihe proti Celsovi hovorí:
»Židia sú opusteni v zátvrdlivosti svojej. Nemajú viac
žiadneho proroka, i neznajú viac ani o žiadnych zá
zrakoch. No, medzi nami krest'anami neprestaly zázraky,
áno, stávaj'ú sa ešte váčšie, než driev.<< A v sie'dmej

knihe svojej, proti Celsovi napísanej, označujeOrigenes
sposob, jakým Boh činil zázraky na prosby vyvolených
krest'anov: »Krest'ania nevyháňajú zlých duchov čarením,
piesňami, bylinami a inými vecami, ale iba skrze mo
dlitbu a jednoduchým i Íahkým zaklínaním, že ho naj
prostejší a najobmedzenejší na rozume može pochopit'.
Obyčajne sú tí, skrze ktorých činí Boh zázraky, ne
učení Íudia.< Tieto divy a zázraky zapríčinily, že mnobí
Židia a najma pohania boli presvedčení o póvodeBož—
skom učenia krest'anského, i boli privedeni ku viere sv.
Církve. I zjavenia Božie, ktorými už sv. apoštolovia
V t'ažkom úrade svojom bývali posilňovaní, jako sv.
Peter (Skutky ap. IQ.) a sv. Pavel so Silasom a Lu
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kášom (Skut. ap. 16), pósobily na rozšírovanie krest'an

stva v pozdejších časoch. Sv. Dionys Alexandrinský
(1—r. 264) vyznáva, že sa jemu zjavil Boh počas pre
nasledovania a oznámil jemu, že sa má ukryt, ba—že

mu i naznačil cestu, ktorou má utiect'. I sv. Cyprian,
biskup z Karthagu (1- r. 258), uist'uje V liste svojom,
písanoln vyznaVačom, že často mával zjavenie Božie,
najma vo vyhnanstve svojom V Kurubise. I vyplnenie

proroctví Božích napomáhalo ku rozšíreniu sv. nábo
ženstva. Príklad máme za časov apoštolských na komor
nikovi královny Kandace, ktorého sv. diakon F .il-ip
presvedčil, že proroctvá Isaiašove vyplnily sa na Pánu
Kristovi; i dal sa hneď pokrstit' (Skut. ap. 8.), jako i na
mnohých Židoch & pohanoch, ktorí na vlastné oči svoje
videli hrozné vyplnenie proroctva Pána Ježiša Krista
pri zkaze nešťastného mesta Jerusalema. A nič tak úplne
nepresvedčilo Židov a pohanov o pravde učenia Bo
žieho, o založení Božom sv. Církve a o poslaní Božom
apoštolov a nástupcov ich a vyznavačov učenia Kri
stovho, než hrdinské skutky a svatá oduševnenost'
apoštolov, i vyznavačov a mučeníkov každého stavu a
veku. Za sv. apoštolami, menovite Pe'trom a Pavlom
v Ríme (r. 67.), zomierali s podivnou stálost'ou vo viere
a neohroženost'ou statisíce mučeníkov. Jako obdivovat'
nútení boli pohania odovzdanost' do vóle Božej staruč
kého biskupa sv. lgn-áca z Antiochie a jako zatriasly
srdciama ich dojímavé slová, ktoré hovoril r. 107. zo—
mierajúci mučeník v Kolosseume v Ríme pred tisícami
divákov: »Ěakujem Tebe, ó Bože, z celého srdca, že
si mne poprial dokonalú lásku k Tebe, a dopustil, že
s apoštolom Tvojírn železné okovy nosímla Jako nemali
byt' oduševnení za pravdu sv. viery krest'ania v Ríme,
ktorým driev tento veliký sluha Boží tieto slová písal:
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»Znám, čo je mně užitočným, i Začínám byt' učeníkorri'
ježišovým. Nepýtam sa po Vidomom _anevidomom, keď
len budem účastným Ježiša Krista. Nebojím sa ani ohňa,
ani kríža, ani čriedy divých zverov, ani vytrhania údov
svojich, ani polámania celého tela, ani žiadneho iného
mučenia, ktoré vzteklosť nepriateÍov može vymyslet, len
keď móžem—okúsit' Ježiša !: Takto oduševnene zomierali
nepočetní sv. mučenici pred zadiveným zrakom zverských

pohano'v! Takto radostne zomierala svatá Symforosa
so siedmimi synami (r. ms.), tak svatá Felicitas
so
siedmimi synami svojimi (r. ISO.), tak zomieral sv. Po
1yk arp, biskup zo Smyrny- (r. 166.), tak sv. mudrc

Justin (r. 167.),tak sv. Cyprián (r. 258.),tak zomie
rali sv'átí mládenci Laurenc
(r. 258.) a sv. Cyrill
(r. 258.), tak zomieral sv. M'óric, generál, so 6.600. bo
jovníkami svojimi (r. 287.), tak trinásťročná panna svatá

Agneška

(r. 305.). Všetci tito a státisíce sv. muče

níkov „potvrdili oduševnenost'ou svojou a odovzdanosťou
do vóle__Božejpravdu učenia Syna Božieho, Pána Ježíša
Krista zadiveným pohanom a naklonili mnohých ku pri
jatiu sv. krstu.
S príčinami Božími pósobily i ludské ku rýchlemu
rozšíreniu krest'anskej viery.
Štát rimský podmanil si celý známy svet & tým
obÍahčíI obchod a styky so všetkými národamí, ktoré
osvojily si známost gréckej reči; čo všetko usnadnilo
zdárné ohlasovanie sv. evanjeliuma bez t'ažkostí v celom
svete. Ku tomu prechovávaly sa zbytky p'rvotného zja
venía Božieho u všetkých pohanov, jako sme to videli
v náboženských sůstavách jednotlivých pohanských
národov (vidz I'. diel »Dejin sv. Církvec), a prenikly
z východu-i ku Rimanom a Grékoni proroctvá o prist
majúcom Vykupiteloví. Obety smierenia, udomácnené
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u pohanov, poskytovaly náchylné Spojivo pre základné
učenie kresťanské o obetovaní Syna Božieho za poko
lenie Íudské, jako i všeobecne“ rozšírená povesť 0 ne
vidomom obcovaní Božstva s Íuďmi.Velký počet národov
trpko znášal t'ažké jarmo Rimanov a oplakával utratenú
svobodu a národnost svoju. A V tom velkem štáte,
hynula nábožnost', mravnost a poctivosť—a miesto ich

zaujímala nevera, smiešne povery a zverská nemravnost.
Pripomenúť treba aspoň rozorvanost' v živote rodinnom.
Keď driev behom storočí nevyskytuje sa rozvedenie
stavu manželského u Rimanov, ktorí sa vtedy velmi
prísnych mravov křčovite pridr'žali, nuž za časov pano—
vania cisárov rimských dla svedectva mudrca Sen'eku
(De benefic. III. 16.) bolo ono velmi obyčajné, tak že
niektorá žena nepočitovala roky dla konsulov, lež dla
počtu mužov svojich, a že sa iba preto Vydávala, aby
sa zase rozlúčila, a z domu vychádzala, aby si druhého
muža vyhladala. Faustina, manželka cisára Marka Aurelia
(od r. 161. do r. ISO—.)
bola obecnou hnusnou neviestkou

a mudrc-cisár lahostaine díval sa na ohavný verejný
život manželky svojej, čo Viac odmeňoval súložnikov
jej vysokými hodnost'ami, ba vriadíl ju po smrti s velkou
slávou do počtu bohOv rimských a vystavil jej nádherný
chrám, ktorého srúcaniny „posíal možno vídat' na starom
forume v Ríme. ]ak'o vyzeralo to v takýchto rodinách
s výchovou mládeže, ktorou obyčajne poverovaní bývali
otroci? Hrozný obraz výstupného, nestriedmeho, zver
ského života popredných pohanov a najm'a'. cisárov
Tiberia, Kaligulu, Klaudia, Nerona a Heliogabala po
“dávajú nám pohanskí dejepisci Tacitus, Sueton, Dio
Cassius, Athenaeus, Plutarch, Seneka a pozdejší SpÍSO
vatelia (Scriptores historiae Augustae). Samovražda po
važovaná bola za najváčšie hrdinstvo. Deti vyhadzované
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bývaly na námestia, do hór a do riek, aby biedne za
hynuly, & to vlastnými rodičami. Ohromná váčšina ludi
stenala V zúfalom otroctve. S úpadkom mravov upadla
i Viera, ačkolvek Rimania uznávali 30.000 bóžkov
(H;esiod: 'Epra zač ůpzspaz v. 235, 236. Klemens Alex.

Cohort ad Gentes 0. ID.). A jaki boli to bóžkovia? V
nich stelesnená bola celá dobrá izlá, telesná &duševná
prirodzenost' Íudská. Im obetovalí Rimania i cudnost'
a život dietok svojich. Nikto neVeril na šťastný alebo
nešťastný život po smrti; Viera vo večný život bývala
vysmievaná jako detská bájka (Sallustii Catilina c. 52 , 53.).
Lepší pohania túžili v týchto desných pomeroch po
mravnej podpore a po nehynúcich statkoch lepšíeho
sveta. Ani úsilné namáhanie ..o napravenie smutných
pomerov skrze niektorých šlachetnejších učencov (filo
sofov), ani východně, sem prenesené, náboženstvo po
hanské & židovské, nemohly napravit všeobecnú nákaZu
á biedu. A preto, keď objavili sa hlásatelia učenia Kri
stovho, s vrúcnym citom uvítal ich duch lepších pohanov.
Krest'anská Viera poskytovala pochybujúcim a zúfajúcim
dóveru, hríešnikom útechu, zločincom milost, chudobným
nádej na radosti nebeské, otrokom, ktorí boli považovaní
za zvery a tvorilí ohrom'nú V'áčšinu štátu rimského,
i. ženám, ktoré boly považované za nižšie tvory, vyššiu
a vnútornú svobodu a důstojnost ludskú; učencom
imyslitelom poskytovala krest'anská Viera svetlo poznania
pravdy; jedným slovom, všetci ludia nachádzali v kre
sťanstve to, čo hladali, po čom 'namáhave túžili. I nie

ktori cisári rimskí, jako Antoninus

Pius, Ale

xander Severus, Filip Arabský a iní, naklonení
boli krest'anom, alebo aspoň neprenasledovali ich;
Ešte viac působil svatý život prvých krest'anov na
rýchle rozšírenie sv. Cirkve.- Kolko krest'anov, tolko bolo
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Svatých! Nuž všetkým právom mohol povedať Klemens
Alexandrinský (1-r. 217.): »Kristus pretvoril opravdive
zo skál ludí, keď pohanov, ktorí ctili skaly, priviedol ku
krest'anstvu. Slovo jeho vykázalo moru hranice jeho,
stvorilo svety a upevnilo zem; ale znivočilo i ríšu hada,
ktorý zúríl jako barbar a ludi svádzal k modlárstvu.a
Prví krest'a'nia skveli sa“ nad všetky pozemské statky
povýšenou myslou, anjelskou čistotou skvelých mravov,
obetovavou láskou oproti blížnym, i najlu'tejším nepria
telom, počas nešťastia a nákazlivých nemocí, stried
most'ou, tíchost'ou a trpezlivost'ou v protivenstvách a naj
ukrutnejších mukách; i vzbudzovali obdiv a úctu 11po
hanov a naklonili ich k uznaniu pravdy a ku prijatiu
náboženstva lásky. Pohan Cecilius riekol dla Minucia
Felixa:
»Kresťania miluju,sa prv, než poznajú sam
A učený Tertullianv pripomina V apologií svojej za
divený výkrik nepriatelov: »Pozrite, jako milujú sa a
jako sú hotoví zomierať jeden za druhéholc Krest'anské
náboženstvo objavovalo sa nutne zadiveným pohanom
jako niečo nadludského a Božského, ktoré skvelo sa
takou láskou. I horlivost' prvých krest'anov, najma
učených biskupov, 'kňazov & svetských, ktorí za prí
kladom sv. apoštolov a učeníkov Kristových živým
slovom a spisami usilovali sa rozširovat' radostné pre
svedčenie svoje o pravde učenia Kristovho, mnoho do—
pomáhala ku rýchlemu rozširovaniu sv. Církve. Kto stal
sa krest'anom, nútilo ho srdce, aby pr'esvedčoval i dru
hých. Obrátení ňlosofi vynakladali výmluvnú vedomost'
svoju na to, aby idruhýrn učencom pohanským po
svietili svetlom učenia Kristovho. To dosvedčujú sv.

Justin, KlemensAlexandrinský a Tertullian,
ktorí jako slavní pohanskí lubomudrci (ňlosoň) prijali
sv. vieru, a potom učenými spisy svojimi odrážalí zá

32

kladne nápady pohanských spisovatelov, činené proti
sv. Církvi. Kupec kresťanský 'osožil sv. Církvi cestanii
a stykami svojimi s oddiglenými- poh'anami. Kresťanskí
vojaci pripomínali súdruhomsvojim boj viery o korunu

večnej slávy, jako sv. Móric,

sv. Florian

a sv.

M a rtin.. Otroci, ktorým Rimania, sVerovali vychová
vanie dietok *svojich, používali postavenie svoje V bo
hatých domoch pohanských, abý sv. Církvi získalinových
údov. I, pohlavie ženské, nadané útlejším náboženským
citom, vydobylo si neocenitelné zásluhy o' rozšíren'íe
krest'anského,. náboženstva; jako na príklad-sv. panna
Serapia (1-r. 122.) a vznešená bohatá pani rimská
jej Sabina (1-r. '126.)Každý kresťan v stave a povo
lani svojom stával sa horlivým apoštolom Kristovým.
I krvavé prenasledovania kresťanov napomáhalo rýchle
rozširovanie sv. Církve. Krv sv. mučeníkov, vyliata za
“sv.vieru, stala sa, jako učený- Tertullian
hovori,
plodným »semenom krest'anov: ; lebo, jako je už rečené,
keď videli pohania so svatým oduševnením zomierať
nevinných mučeníkov, často v divadlách .“ana krvavých
pOpraviskách zvolali: »Velký je Boh krest'anov !: I stali
sa nielen krest'anmi, ale i mučeníkami. A keď múěitelia
nemohli prevládat' naj vžičšími mukami a sklátit' sv. pre
svedčenie zbožných mučenikov, sami “stávali sa muče
níkami.

Vyznavači a mučeníci prejavovali v krvavých pre
nasledovaniach nadprirodzenú silu a nepremožitelnú
moc viery nad omdleným smyselným svetom; oni boli
soÍou zeme, svetlom sveta. O nich mohol písať kre

st'anskýnemenovaný učeník apoštolský Diognetovi,
učitelovi cisára Marka. Aurelia, všetkým právom:
»Čo je duša v tele, to sú krest'ania v svete. Duša roz
prestiera sa po všetkých údoch, tak i krest'ania po všetkých
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mestách zeme. Duša býva sice v tele, ale ona nie je
z tela-; podobne bývajú kresťanía vo svete, ale oni nie
sú zo sveta—. Nevidome ukrývá sa duša “v tele; i kre
sťanía bývajú poznani, keď vstávajú v svete, ale zvele—
bovanie kroz nich Boha ostáva nevidomé. Telo nenávidí
a. napadá dušu, ktorá mu nerobi. príkorie, keď zabraňuje
hovet' smyselným náklonnosťam, a svet nenávidí kre
sťanov, ačkolvek nerobia jemu nič zlého, keď vzdorujú
žiadosťam jeho. Duša miluje telo, ktoré je nepriatelom
jej, i údy — a kresťania mílujú nepríatelov. Duša je
sice telom uzavretá, ale udržuje pospolu t_elo — & kre
sťania bývajú vši-znení síce vo svete jako v. žalári, ale
oni sami udržujú svet. Nesmrtelne prebýva duša v smr
telnom "tele a kresťania bývaiú V pomíňajúcom svete

a očakávajú nepomíňajúcnost' v nebi. Prísno držaná
v jedle a pití stáva sa duša dokonálejšou, & krest'ania,
denne trápení, rozmáhajú sa vždy viacej. Do tohoto
pomeru postavil ich Boh, a nemajú vyhýbat' Jemuh
Rýchle rozšíreníe krest'anstva po celom svete je
najváčším zázrakom Božím.
Prekážky rozšiřovania sv. Církve.

Ačkolvek vyššíe udané príčiny &okolnosti mohútne
napomáhalí rýchle šírenie sv. Církve po celom svete,
pri tom všetkom stávaly sa .vzdorovite oproti každému
jednotlivému momentu, ktorý napomáhal svátú Církev,
velké prekážky so stránky židov a najma pohanov.
Židia síce bolí pokorení už v tomto čase a nemohli
škodit“mnoho, jako driev škodili sv. Církvi; ale ona
mala premóct' ešte mocnejšieho nepríatela — a to bol
pohanský svetovládny štát rimský. A sv. Církev, pod
porovaná mílost'ouBožou, premohla í tohoto mohutného
*

3
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nepriatela po tristoročnom krvavom prenasledovaní a
zápase ato zbrojou pevnej viery, horlivej modlitby,
obetovavej lásky, neunaveného vyůčovania _a svatej
trpezlivosti.
Zakladatel Boží královstva Svojeho na zemi, Pán
ježiš Kristus, udal sám hlavnú príčinu prenasledovania
sv. Církve, keď riekol apoštolom (Ján 15., 19.): »Keby
ste boli zo sveta, svet, čo jeho jest, by návidel; že
však nie ste zo sveta, preto svet nenávidí vás.o= Sv.

Církev a svet, odvrátený od Boha, sú na ódpor sebe;
preto „menuje sa sv. Církev na zemi i bojujúcou; ona
zakúsiť nútená bola od pohanov velké protivenstvá;
Pohanskí Rimania nemohli pochopit' a ocenit' vnútornú
moc pravdy, ktorá. sa objavovala u krest'anov, milost'ou
Bož0u osvietených, ani obsah a zrozumitelnost' učenía
Kristovho, tým menej rozum ludský prevyšujúce tajnosti
viery & požadované sebazapieranie, iprisnu požiadavku
ochotnej viery; lebo prechovávali hlboko v srdci za
ko'renené predsudky a vzdorovitú neveru. Oni prijali
síce bohov iných národov medzi domácich svojich, áno
za času cisára Augusta vystavili im i spoločný chrám
v Ríme (P-antheon); ale keď' kresťanstvo hlásalo, že je
iba jeden pravý Boh a že všetci ostatní bóžkovia sú
iba vymyslené nevládne modly a nie živé bytostí, zúrilí
proti krest'anom zaslepení pohania, najma vladári rimskí,
ktorí všemožne pod prísnymi pokutami prikazovali, aby
sa kládly obety a kadidla"-na oltáre domášnym bohom
ku vyproseniu víťazstva alebo na poďakovanie, čo kre
st'ania robiť nemohli, ani nerobili pri najváčších a .naj
hroznejších mukách. Početné zázraky, ktoré pósobil
Boh ku potvrdeniu viery Svojej, zneuznávali pohania
a vychvalovali sa domnelými divami, ktoré vraj činili
i pohania, jako nimi vymysleny Apollonius z Thyany,

,
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a orakulami (odpoveďami bohov, na miesto ktorých
ukrytí žreci hovorievali k poverčivým zaslepeným po
hanom). I pripisovali zázraky, ktoré Boh pósobil na
prosby posvátencov Svojich, čarodejníctvu a 'nedržali
za hodno, aby prísnejšie boli skúmali ich; lebo-, pova
žovali krest'anstvo za bláznovstvo. Oproti zjaveniam
Božím a prorOctvám stavalí pohania augurov svojich
(vešt'cov), ktorí z pozorovania rozličných vecí, na pr.
z letu ptákov, z črrievobetných zverov a detí, ohlasovali
klamne vóÍu bóžkov a budúce vecí. Oduševnenú stálost
sv. vyznavačov a mučeníkov pri ukrumých mukách;
ktorú prejaVovali posilnení milost'ou Božou; s nadÍud
skou trpezlivosťou, necem'li Rimania a Gréci vyššie nad
stálost ňlosofov svojich, najma Stoikov, i vysmievali sa
mučenikom jako slepým opóvrhovatelom smrti a jako
prepiatým streštencom.
_ Mohutný sjednotený štát rimský poskytoval síce
velké Výhody pre rýchle rozšírenie sv. Církve po celom
svete; ale práve preto bolo pohanské náboženstvo úzko
spojené so štátom a' Vládou rimskou. Štát bol zosob
nelým bohom pyšným pohanom rimským. Veď Rimania
ctili zakladateÍa štátu sVojeho, prvého krála Romulusa,
jako poloboha a niektorí cisári vydávali sa sami za

bohov i stavali si »posvátnéc sochy, jako Kali gula
(od r. 37. do r. 4I_.),Domician

Aurelius

(od r. 81. do r. 96.),

(od r. 270. do r. 275.)a Dioklecian

(od

r. 287. do-.r. 305.). Obety, augurie (hádania) a. orakula
(odpovednice) slúžily štátu; lebo pred každým dóležitejším
dielom štátnym, najma pred vojnou panovníci pýtali sa
bohov o radu, obetovali im a prosili ich o. víťazstvo.
Celý Rím bol preplnený chrámami k úcte bohov, a
skvostnými sochami. A pocta, vzdávaná bohom, mala
pre Skvelé slavnosti svoje, pre starobu a pre Okrašlo
3*
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vanie smyselných náruživostí velký vplyv na Rimanov.
Jediní kresťania urážali týchto starootcovských bohov
štátnych nepovolnost'ou svojou, tak žé tito bohovia dla
domnienky' zaslepených pohanov mohli sa pomstit' na
štáte, a preto prenasledovali cisári kresťanov jako bez
božných Íudí' (á'óleaž, impii) a buríčov, nebezpečných

štátu. Rozšírením gréckej rečí v štáte rimskom.2mb
hutnel- i_nákazlivý vliv pohanského

písomníctva

(litera—

túry), najma vo výchove mládeže u všetkých ná'rodov.
A nielen nemravná surovost', ale i mnohobožská a hmo
társka (materialistická) vzdelanost'istarého veku, básnictvo
(spevy) jeho, bájoslovie,. vedy štátne a iné, i umenia
prekážaly krest'anstvu. Zbytky prvotného zjavenia Bo
žieho a proroctví, ktoré sa prechovávaly u všetkých
pohanov, boly u Rimanov oslabené, zatemnené a spo
tvorené; proroctva bývaly vykladané 'Íubovolne, a-»ku
poburovaniu prostého ludu proti krest'anom bývaly vy
mýšÍané klamné výpovedi orakulov. Popri ťažkomjarme
a biede, ktoré znášat' bola nútená velká váčšina obyva
teÍov štátu rimského, oslepovalo poverčivý Íud modlárske
náboženstvo skvelými bohoslužbami svojimi, nádhernými
chrámami a oltárami Vídomých bohov. Preto často
s pýchou & opovržěním pýtali sa zaslepenci kresťanov:

»Ukážte nám Boha svojehOPc A Tertullian

píše:

»Konečne vystavili (pohania) pred krátkym časom nové
vyobrazenie Boha našeho. Doniesli do mesta (Karthagu)
našeho Hgúru v dlhom kabáte, ktorá mala uši'šomárske
a na jednej nohe pazúry a držala v ruke knihu, 3 pod
pisom: Boh kresťanov! Smiali sme sa nad tou ňgúrou
a mysleli sme, že skór oni majú vzývat' takú potvoru,
ktorí už dríev vyobrazili si bóžkov s hlavou barannou
& s nohami kozacími.<<Taký zaslepený a poverčivý po
hanský Íud nenávidel krest'anov, ktori opovrhovali
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lahkým a všetkým smyslem lahodiacim náboženstvom
jeho a podat' mu chceli nové neznáme, vladármi, učen
cami a boháčmi opovrhované náboženstvo, ktorého ne
poznával ducha a cenu. B'ohovia (Vlastne žreci mo
dlárski) dovolovali pohanskému Íudu všetky nepravosti,
a teraz mal opustit' týchto obÍúbených bohov a vyznávat
iba jednoho

Boha, -i'—
viesť život spravodlivý,

sv'átý a

duchovný! Všetky “národné slavnosti, ktoré úzko boly
spojené s pohanskými obradami a konaly sa ku cti
bohom, maly prestat' a na miesto smyselných radostí
a rozkoší, Íud mal prijat' vieru od o.povržených ludí,
ktorých tupili ešte i nenávidení Židia, a mal ctít ježiša
Krista, ktorého ukrižovali Židia! Jako teda pohanský
Íud mohol obÍúbit si krestanskú vieru, keď znevažoval
viac, vyznavačov jej, než Židov, ktorí sa búrili vždy

proti Rímu? Preto hovorí rozhorčený Minuc iús F eliit
Oktavianovi: »Íuhaniny (o krest'anoch) sú dielom diablov
a od týchto máš tvrdenie, že u nás hlava oslova je
posvátnou vecou. Kto by mohol byt' takým pošetilým,
že by vzýval osla? Ale vy (pohania) zasvácujete nielen
hlavy oslové, ale“ i vzývate "hlavy volov a baranov a
obetujete im !&A keď ubiedený pohanský lud pohrúžený
bol do zastobohovaných povier, neverili boháči a učenci
pOhanskí nič, a tma zúfalstva obt'ažovala mysle ích. A
Rimania pripisovali všetku biedu v štáte kresťanskému
náboženstvu. Mor a hlad, oheň zúriaci v Ríme za

Nerona (od r. 54. do r. 68.) a v Nikomedii za
Diokleciana
(od r. 284. do r. 303), búrky a víchry,
zemetrasenie v Malej Asii za cisára Antonina Pia
(od r. 138. do r. IóI.), i nešťastné vojny, — to všetko

pripisovali pohania za vinu krest'anom, ktorí obrážali
bohov. A keďi niektorí cisári neprenasledovali krest'anov,
zapríčiňovali predsa synkretismom svojim, že sa vzmá
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haly bludárske sekty, najma početné sekty nemravných
Gnostikov; že pred očami pohanov objavovalo sa
učenie Kristovo narušené, že pravda s bludom zame
nená utratila i hodnotu svoju. .
_Sv'átýživot krest'anov, ktorý bol odbleskom viery
ich; obetovavá bratská láska ich a čistota anjelská
mravov., nepósobily na tvrdé srdcia mnohých pohanov.
Veď smyseÍní pohania nemohli ani priať náboženstvu,
ktorého základným pravidlom je sebazap'ieranie a
mřtvenie žiadostí telesných. Pritom pohania nerobili
rozdiel medzi opravdívými krest'anami a nemravnými
bludárami, najma mnohými sektami bláznivých a ne
cudných Gnostikov. I svátá horlivost vyznavačov a mu
čeníkov, i _bezohÍadné vystupovanie mnohých krest'anov
proti pohanským poverám zapríčiňovaly rozhorčenosť
pohanov a vladárov i cisárov rimských proti sv. Církvi.
Častoráz zahanbení bývali vladári a sudcovia pred zá
stupami pohanov .krest'anskými mládencami, útlymi pan
nami, ba i otrokami, ktorí neprevýšen/e, bránili vieru
svoju, s radosťou podst-upovali všetky muky a s pre
spevovaním chválospevov zomierali boÍastnou smrťou.
Tak rozpráva Te*rtullian
(1-r. 220. lebo 24o.), že
raz sa prihrnul- pred súdnu stolicu Arria, miestodržiteÍa
v Malej Asii taký zástup krest'anov, ktorí túžili po mu
čenickej smrti, že omrzelo ho zabíjanie nevinných kre
sťanov & že nahnevaný zvolal;

»Keď tak velmi t_úžíte

po smrti, iďte a shoďte sa sami so skalylc Mnoho do
brého pósobili krest'anskí učenci spisami svojimi (apolo
giami) u nepredpojatých pohanov ku objasneníu pravdy
sv. viery a ku zahanbeniu zlostnej lže, predsudkov a
výsmechu; ale pohanskí Íubomudrci napádali predsa
kresťanstvo nestydatým očerňovaním, neslanými vtipami
a posmechom, i podporovaní boli" pri tom vplyvnými
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velmožmí, žrecmi a náruživost'ami pohanského ludu a
sberby. Keď pohanské chrámy ostávaly prázdne, roz
širovali žretci (pohanskí kňazi) medzi Íudom pomluvy
proti kresťanom, že zdali sa byť hroznými zločinci.
Krest'ania schádzavali sa nocou tajne do domov a do
podzemných chodieb (katakomb) V Ríme zo strachu
pred násilnickymi pohanami, aby tam brali účasť pri
službách Božích; i očerňovali ich žretci, že tam kujú
spiknutíe proti vláde a že dopúšt'ajú sa cudzoložstva a
krveprznenia. A keď sa dozvedeli žretci o obete sv. omše,
pri ktorej požívali krest'anía Telo a krv Pána pod spó
sobom chleba a vína, rozkrikovalí, že krest'ania v úkry
toch svojich odbavujú thyestajské hody, pri ktorých
zabíjajú deti, jedia m'áso ich a pijú krv ich. Keď- kre
st'ania nenavštevovali pohanské verejné divadlá a ne
slušné radovánky, osočovaní bývali jeho prepiati ludia,
ktorí vyhýbajú svetu, čo sám dej-episec pohanský
Tacitus dosvedčuje, že kresťania sú opovržení ludia,
ktorí sa štít'a svetla a neprajú človečenstvu. I mnohí
kupci, ktorí viedli obchod s obetnými zvieratami, re
meselníci, ktorí shotovovali modly (Skut. ap. 19., 24—40)
a divadelní herci 'poburovali Íud proti krest'anom, ktorý
potom nap'ádal a vraždil nevinných krest'anov, alebo
donucoval vladárov k pov'oleniu, aby mohol zabíjat' kre

st'anov, jako sa to stalo za cisára Hadriana

(od r. II7.

do r. 138.) v Malej Asii. Pon'eváč i slabé ženské osoby
a otroci vyznávali Vieru Kristovu, panovala u pohanov
mienka, že iba na duchu slabí, nevzdelaní a opovržení
ludia pridřžajú sa krest'anstva. Krest'anským ženám po
kládané bývalo požívanie vína pri sv. prijímaní, čo

bývalo trestané u Rimanov jako narušenie vernosti
manželskej, za velkú ohavnost'. A keď otroci súčasťovali
sa pri rozširovaní sv. Církve a cteni boli i vážení jako
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iní ludia, považovali to pohania za narušeníe základov
štátu. Pri tom vynútili pohania častoráz od uváznených
otrokov hroznými mukami i potvrdenie rozličných po
mluv o -krest'anoch a o náboženstve ich, čo obyčajne
pohlo pohanov k tomu, že nielen nenávideli, ale i mučili
nevinných kresťanov.
A toto boly hlavne príčiny, pre ktoré vladári' štátu
rimského od r. 64. do r. 313. a i neskoršie ešte krvave
prenasledovali krest'anov a všemožne prekážalí rozšíro
vaniu sv'átej Církve.
Rozličné spósoby mučenia kresťanov po- čas prena
sledovania.

Nesmierny bol počet tých horlivých vyznavačov,
ktorí pótvrdili mučeníctvom svojím pravdu Božiu
učenia Kristovho v tomto čase a oslávili a zvelebilí
svátú Církev. Ačkolvek Rimania popri Grékoch vy
značovali sa nad iné súveké .národy pohanské zná.
meho sveta vysokou vzdelanost'ou; predsa mravy ích,
obyčaje a city boly velmi súrové, divoké. A preto
nemáme sa čo divít' nad najrozmanitejšími krvavými a
zverskými spósobami, jakými oni mučili a usmrt'ovali
nevinných a cnostných prvých krest'anov. Najmenším
trestom bolo, keď vznešeného rodu a bohatí vyznavači
Krístoví pozbavení bývali hodností, úradu, majetku,- keď
posíelaní bývali do vyhnanstva, odsúdení k ťažkej ne
zvyklej práci alebo hodení do obyčajného žaláru: Keď
kresťanskí obyčajní mužovia, ženy, mládenci a panny,
alebo i útle deti nedali sa naklonit' ku modloslužbe a ku
zapreniu spasitelnej viery ani slubamí, ani úkladami,
ani darmí, vžiznili ich pohanskí Rímania v smradlavých
temniciach, v ktorých trápili ich smádom a hladom,
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alebo odvádzali zo žalárov cudné nevinné panny do
hanobných br'lohov medzi verejné nestydaté neviestky
ku násilnému poškvrneniu, a keď nespomáhaly ani"tieto
násilnícke prostriedky, trýznili ich ťažkými. okovami,
bičami, palicami, kliešt'arm',hákamí, železnými hrebeňami,
kladami, škripcami a kolesarri, usmrt'ovali ich križo
vaním, mečom, ohňom, alebo predhadzovali ich na

verejných divadlách divým-zverom ku roztrhaniu. Žaláre,
V ktorých bývali vaznení ubohí kresťanía pred výslu
chom a obt'ažovani- i sputnaní kladami lebo t'azkými
okovami, boly tmavé, smradlavé podzemné diery, alebo
jamy, ležiace v bezprostrednej blízkosti podzemných
stok, do ktorých stekala všetka nečistota mesta. Taký
hrozný žalár videt' možno ešte iza časov našich v Ríme
na východnom svahu Kapitolu, M'amertinským zvaný,

v ktorom i sv. apoštoloviaP eter a Pavel

boli váznení

do mučeníckej smrti svojej (r. 67., dňa 29. júna), kde
obrátili a pokrstili 40 pohanských vázňov a dvoch do
zorcov žaláru, Processusa a Martiniana. Nad tým dvo
jistým žalárom, vytesanom V Skale, vznáša sa teraz
chrám sv. Josefa, v ňom je oltár so sochami sv. Petra
a Pavla; s vrchného žaláru spúšťaliRimania odsúdzencov
okrúhlou dierou do spodného, do smradlavej tmavejito
diery, v ktorej zomierali ubohí krest'ania hladom, katami
bývalí zahrdúsení, alebo očakávat' mali blízku mučenícku
smrť v divadle alebo na- námestí rimskom.
Pri výsluchu vázňov upotrebovali pohania obyčajne
bičovania, aby donútili krest'zmov ku zapreniu Krista
Pána. Biče boly z kože (lora), zo žil, alebo zo čriev
(nervi); strapce bíčov opatrené boly na koncoch olove
nými gulkami (scorpiones); častoráz pozostávaly biče
zo železných retíazok; alebo používali pohania bodÍavé
ostré železné metličky (Hagra), ktorými bičovali telo
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vyznavačov. Bičovaní bývali mučeníci i sukovitými pa
lícami (fusces), telesne slabí sviazapýmí _alebojednotli
vými prútami (virgae). Pri bičovaní priviazalí mučeníkov
tvárami ku stÍpom, lebo roztiahli telo ich na škripce
(cynuleus), alebo na koleso a šÍahali_ich'po chrbáte;
častoráz položení bývali vyznavači horeznačky na dasku,
Opatrenú klincami, i šÍahaní boli prútami a metličkami

po prsách a po živote; a keď telom pohli, zapichovaly
sa im klince na zadných čast'ách tela. Keď vyZnavač
hrdinsky znášal—krvavé bičovanie a nezaprel vieru svoju,
ale zveleboval Boha, že jemu p0prial trpet' pre sv'até
meno Jeho, trhali katovia na rozkaz _vyšetrujúceho po
hanského sudcu telo s bokov jeho, 3 lýtok na nohách,
s ramíen, ba i so života a s tváre železnými kliešt'am'i
(ungulae), ostrými hákami (uncus) a železnými hrebeňami
(pecten). Častoráz v klade (nervus), na škripci alebo
kolese roztiahnutým nevinným obetám zatlkali zverskí
katovia za nechte na rukách a na nohách trnie, ihly
alebo klince (stimulus), alebo pálili boky ich smoleni
cami (taeclae), rozžiareným plochým železom (laminae).
Klada bola shotovená z hrubého (tlstého) dreva, v ktorOm
vydlabané boly diery na každej strane od prostriedku,
kde zasekli hlavu mučeníkovu, a to i do pát v istej
vzdialenosti. Keď kati posadili neohroženého vyzna'vača

do prostried klady, roztíahly nohy a ruky jeho do dier, že
sa lámaly jemu údy s praskotom kostí. Škripec podobal
sa rebríku našemu, na ktorý vystreli mučeníka, poviazali
ruky jeho a nohy žínkami, okrútili tieto na válce na
oboch koncoch rebríku, pod nohami & nad hlavou,
i naťahovali kati telo jeho tak dlho, kým nevyskákaly
kÍby a neodpadaly nechte na prstoch a palcoch jeho.
Drevené koleso bolo opatrené obyčajne končitými
.klinami. Katovfia prívázovalí horeznačky mučeníka za
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nohy, pás a hrdlo na koleso a keď to “začali obracať,
otáčať, _prebodané bolo telo mučeníkovo až do kostí, a
keď pri ďalšom točení prišlo telo mučeníkovo pod koleso,

vytiahlo samu z tých klinov a zabodalo sa opát' pri
otočení koles'a nahor. Niekedy nebolo koleso* klinami
opatrené; klíny boly zapravené V zemi, a zase keď
koleso sa krútilo, tie klíny, zapravené V zemi, rozbodaly
telo mučeníkovo. A keď _krestania po takomto krvavom
a bolastnom mučení ostali pri živote a nezapreli vieru
svoju, sypali katovia do rán ich roztlčenú tehlu alebo
sol, smiešanú s korením, liali silný ocot a iné pálčiVé
veci, aby tak rozmnožili bolastí ich'; i vláčili ich do
smradlavých žalárov, aby časom znovu mučili ich alebo
usmrtili. Ano, zverskí katovia zóhavovali neohrožených
vyznavačov: vypálili im žeravým železOm oko ;, zlomili
im nohu alebo ruku; alebo žeravým železom ochromo
vali koleno ich; vytrhali im, zdravé zuby — a takých
zohavených prepúšt'ali častorá'z na svobodu.
K usmrt'ovaniu mučeníkov používali Rimania kríž,
na ktorý pribíjali nevinné obety obyčajným spósobom;
niekedy závesili na toto drevo potupy mučeníka dolu
-hlavou a pribili mu hore iba jednu nohu, pri čom pri
viazali na krk jeho. t'ažkú skalu; niekedy pribili ho na
kríž za ruky a povesili skaly na nohy jeho, ba zavesili
niektorého iba za vlasy a nechali zomierať zdlhave na
kríži. Najmilosrdnejšou smrťou pre mučeníka bolo, keď
soťali mečom hlavu jeho. No zverskí pohania USmrt'ovali
mečom krest'anov i zdlhavým spósobom, keď odtínali
im 'úd za údom: ruky, nohy, jazyk, perny, nOs, uši;
a tak zohavený trup nechali ležat', kým nezomrel mu
čeník. Velmi často usmrťovali nevinných krest'anov
ohňom. I priviazali katovia mučeníkov na železné
mriežky “'(craticula ferrea), na železnú stolícu alebo
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postel (lectus ferreus) a podkladali pod nich žeravé
uhlie; niektorých nabodli na r_ažeň a obracali zvolna
nad ohňom, aby sa upiekli pomaly; niektorých hádzali
do vnútornosti rozpálených železných bykov alebo piec;
iných priviazali o stlp na drevenej hranici a keď pod
pálili ju, upiekli ich. Častoráz naplnili kótly (lebes)
olejom, smolou, voskom, olovom, rozpálili ich ku vreniu,
strkali do vriacej látky ruky mučeníkov, nohy, hlavu,
polievali vriacou tekutinou telo ich, kým neskonali, alebo
hádzali ích do vriaceho kotla. Iných mučeníkov obliekli
do košiel, obliatých'smolou, priviazali ich ku stlpom na
námestiach, alebo vo verejných zahradách mestských a
večerom zapálili ich; niektorým kládli na hlavu žeravě
uhlie, alebo povesilí na telo ich železný rozpálený kabát,
držali ruky, sviazané ret'azami, nad žeravým uhlím, liali
rozpustené olovo na chrbát ich, do uší, do očí; vodili
ich bosýma nohama po rozpálenom železe, vešalí za
nohy nad horiacou slamou, ba niektorých naložili hro
madne na loď, ktorú pústili na more a tam zapálili ju;
často hádzali mučeníkov i do variaceho sa vápna. Nie
ktorým horlivým vyznavačom,

-—priviazanýmku stlpom,

dreli kožu s tela po remienkach, rozpárali nožami žjvot
ich, vysnovali vnútornosti ich a nechali ich priviazaný'ch
o stlpy, kým nedotrápili sa. Niektorých kameňovali,
alebo priviazali ku stlpom a strieÍali do nich 2 kuší
šípami (strielkami'). Neraz zakopali mučeníkov po pás
alebo po krk do zeme a umorili ich hladom, priviazali
ku stlpom, natreli obnažené a doranené telo medom,
aby muchy, mravenci, osy a včely utrýznilí ich na smrť;
áno, priv'ázovali niek'orých na chvosty bujným koňom,
aby roznosili telá ich po kamenistých uliciach a třnistých
cestách a poliach. A kto by bol v stave vypočítat všetky
tie zverské spósoby, ktorými pohanía usmrt'ovalí ne
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vinných krest'anov? Srdce stydne, ruka a pero trasú
sa, keď má krest'an vypisovat tie krvavé zločiny, ktoré
»vzdelania Rimam'a si oblubovali a páchali na nevinných
vyznavačoch viery "lásky, ktorú prejavovalí oproti pra
vému_Bohu a blížnym. I pripomeniem ešte aspoň len
divadla, V ktorých krest'ania bývali mučeni.
Keď niektorý“ukrutný cisár rimský, alebo námestník
jeho, zavďačit' sa chcel krvežížnivým občanom pohan—
ským, odsúdil hromadne nevinných .kresťanov do verej—
ných divadiel, jaké sa nachádzaly v každom vžíčšom
meste rozsiahleho cisárstva rimského, k usmrteniu,
najma vtedy, keď zastihly ríšu nejaké pohromy a keď
poverečný pohanský Íud vykrikoval: »Krest'anov„levomlc
V samom Ríme stoja posial ohromné rumy divadla
(amňteatru), Kolosseum zvaného, ktoré cisár Flavius
Vespasianus „začal stavať okolo r. 70. Za pátnást' rokov
pracovali na stavbe premožení nepokojní Židia a ne—
návidení, s nimi stotožňovaní kresťania, a za času pano
vania Titusa zahynulo pri tej ťažkej práci 12.000 židov
& krest'anov, i predsa stála stavba dvanást' millionov
t'olíarov rimských. Kolosseum vystavané bolo v podobe
elipsy (obdlžníku okrúhleho) a malo páť poschodí,
80 vrát a štyri hlavné brány; vnútomý priestor j eho,
či arena, kde dialy sa krvavé ihry, obnášal 916 stóp
rimských. Nad arenou na 8 stop dvíhal sa prvý rad
sedadiel vókol dokola eliptičného staviska; vyššie boly
sedadla pre cisára, vestálký (druh pohanských mnišek),
prétorov a senátorov; nad týmto radom boly sedadla
pre velmožov rimských, potom pre vznešené matróny,
potom zase pre mešt'anov a rodiny ich. Do divadla
vrniestilo sa 107.000 divákov mimo sluhov divadelných
a zápasnikov. Divé zvery opatrované bývaly v prizemi
v železných klietkach. Krvavé zápasy začínaly sa tým,
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80 vrát a štyri hlavné brány; vnútomý priestor jeho,
či arena, kde dialy sa krvavé ihry, obnášal 916 stóp
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že pohanský žretc (kňaz) Jupiterov (Paromov) vstúpil
do areny, sprevádzaný pretorianmi (osobnými strážcami
cisárskymi, ktOrí viedli ovenčeného vola alebo iného
obetného zvera. Žretc britkým nožom zaklal obetné
hov'ádo a Jupiter (Parom) bol dla názoru pohanského
Smierený! Pri hudbe v'stúpili potom do priestoru, ktorý
bol pieskom posypaný, sluhovia divadelní (venatores
zvaní) s korbáčmi v rukách a hnali pred sebou zápas
níkov: otrokov alebo 'na smrt odsúdených nevinných
kresťanov. Tito odsúdenci (bestiarii zvaní) boli ozbrojení
niekedy mečmi alebo kopijami, niektorí boli zakrútení
do sieti (čerenca) a tak pripraveni ku roztrhaniu skrze
divokých zverov. Driev než vypustené boly hladné šelmy
na odsúdencov, obišli títo celú arénu a treba bolo im
pokloniť sa prítomnému cisárovi: »Cisáru, zomierajúci
|pozdravujú tebalc I povstaly »vestálkyc (pohanské
mnišky) a daly rukou znamenie ku krvavej ihre. V oka—
mihu odt'ahovaly sa predné mreže klietok a silnými
skoky vybehúvaly hladné krvežížnivé levy, tygry, leo
pardy, jaguary, hyeny, medvede atď. do areny, revaly
strašne, kňučaly a hádzali sa na obety »vzdelanosti po
hanskeja na nevolných otrokov, na zajatých, v bitkách
premožených nepriatelov a na nevinných krestanov,
ktorí posledni prespevovali velebné žalmy a hlasne sa
modlili k živému pravému Bohu. V krátkom—čase brodili

sa ludia a divé šelmy v krvi a natešení pohania 3 po
výšených sedadiel tlieskali rukami na znak úluby a vy
krikovali radostnel Odohral sa prvý krvavý výstup na
divadle. .I vstúpili do divadla. dvaja hlásatelia, preoblečení
jako bóžkovia Merkur a Pluto, sprevádzaní divadelnými
sluhami (confectores, »konfektoria zvanými). Merkur
týkal sa žeravým železným týkom padlých zá—pasníkov,
či ešte žijú; Pluto roztlkal kladivom hlavy hýbajúcich
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sa a dýchajúcicH nešťastníkov. Konfektori zapichovali
háky do zomrelých a vyvlačovali ich z areny. Íní slu;
hovia divadelní, oblečení v rovnošatu, zasýpali pieskom
kaluže (bariny) vyliatej krvi a upravovali piesok na
arene. Medzitým hrala hudba a »vzdelaníc Rimania po
žívali 'drahé zákusky a pili dobré vína. Skryté stroje
striekaly na rady sedadiel vodu, s vínom a šafranom
smiešanú, aby v divadle udržovalo sa čerstvé povetrie.
Keď krvavé ihry V divadle predlžené boly až do noci,
osvetlovaly ho voňavé smolení'ce. Potom následoval
zápas gladiatorov, vycvičených bojovníkov, ozbrojených
krátkymi mečmi. I rady gladiatorov obišly arenou a,
pozdravily zvyklým spósobom cisára. Prví predstúpili
zápasníci so zaviazanými očami (»andabataea zvaní) a
dorážalina. seba britkými mečmi. Za nimi „následovali
iní (»ratiariic zvaní), ktorí hádzali siet' (čerenec) na pro.-'
tivníkov stjich a keď k sebe ich stiahlí, prebodli mečom
ích. I vystúpili gladiatori peší s dlhými mečmi a iní na
koňoch s pikami v rukách. Kedykolvek poklesol ranený
bojovník, volali nadšene Rimania a Riníanky: »Dostal,
ten dosta1!<< Keď ranenýfgladiator poklesol, pozdvihol
sa a- klakol na jedno koleno, i prosil o milost'. Keď
vestalky zdvihly ruky palcom dolu skriveným, bol ranený
omilostený, keď palec zavrenej ruky ukázaly, to zna
menalo, aby ranený ďalej bojoval a nešťastník nútený
bol/sám odrezat' si krk. Kto z ranených stenal, kričali
pohoršení diváci: »Zabij ho, pál ho, bij ho!: Takýmto
krvavým zverským spósobom zahynulo za panovania
Trajana v Kolosseume počas dívadelných ihier, ktoré
trvaly za 120 dní, Io.ooo gladiatorov. Toho času (r. Io7.)
vykrvácal v tomto divadle i sv. Ignác, biskup z An
tiochie, ktorý pri revaní levov, čakajúcich na neho,
zvolal: »Zbožie som Kristovo, zomlený budem zubami
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šeliem, aby som sa, stal důstojným “Chlebom Kristo
Výmlc
A prví kresťania, bolo ich v Riliie na státisíce, ba
na milliony V celej ríši, zomierali- počas krvavých pre
nasledovaní jako nepremožení hrdinovia za “učenie Kri
stovo, i nevideli zadiveni nemravni a surovi pohania
pri najváčších mukách na tvárach ich slzy, nepočuli
z úst ich, mimo hlasných žalmov, zbožných vzdychov
a tichej modlitby, žiadneho náreku, reptania alebo zlo
rečenia; ale s nevýslovnou radost'ou, s nad-zemskou
nadšenosťou & blaženost'ou ožiarenou tvárou a 8 po
kojnou myslou zomierali po hrozných mukách sťatím,
prebodením, utopením, uškrtením, spálením &roztrhaním
skrze divé šelmy.
Zpomedzí týchto nadzemských hrdinov spomeniem

tu v krátkosti iba niektorých. Keď cisár Hadrián (od
r. 117. do r. 138.) pohrozil r. .120. mučeníckbu

sv. Eleutheriovi,

smrt'ou

biskupovi v Illyrii, hovoril tento

muž Boží zomierajúc v hrozných mukách: ».Svet je
mne odomretým &ja odomrel som svetu; radosť moja
a rozkoš moja je -— zomierať pre Ježiša Krista !“ Sv.
S ymf orosa, odsúdená (r. ms.) so sedmimi synami
svojimi ku smrti, privolala Hadrianovi: »Č) jako teším
sa z toho šťastia, že som uznaná za hodnú' snevjnnými
deťmi svojimi Bohu byť obetovanou !c A sv. Felicitas,
odsúdená r. 150. so sedmimi synami svojimi ku muče
nickej smrti, n'ekla na popravisku k nim: xSynovia
moji, pozdvihnite oči“svoje _knebu! Tam je pravá vlasť
vaša, tam očakáva vás Ježiš, dobrý Pastier i so Svá
tými! Vytrvajte v láske k Nemu a bojujte neohrožene
— pre spásu nesmrtelných duší svojich. Nebojte sa tých,
ktorí vraždia iba telo; duši nemóžu úškodit'.c Sv. Blan
dina, služka v meste Lyone v Gallií (terajšom Fran
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cúzsku) r. 117. V najv'áčších mukách volala:

»ja som

kresťanka, medzinamí nedejú. sa žiadne nešlachetností,

z ktorých obviňujete nasla: Sv. Apollonia,

senatora

v Rirne, prosili pohanskí priatelia, aby aspoň načas
zriekol sa Viery v ]ežiša Krista; on odpovedal: »Jako
móžete po mojej, v senáte držanej reči, vyslovit mne
takú žiadost'? Medzitým je od dlhšieho času najvrúcejšou
žia'dost'ou _mojou, aby som mohol vycediť krv svoju pre
česť ukrižovaného ježíša.: I skonal mučeníckou smrťou

r. 186., za panovania císára K'ommoda. Sv. Perpetua,
vznešená, 22-ročná paní v Karthagu, ktorá. r. 203. zo
mrela mučeníckou smrťou, rozpráva sama: »Ked' otec
mój vynaložil všetko, aby ma odstrašil od viery mojej,
riekla som jemu: Či móže táto nádoba, ktorá na zemi
stojf, zmenit' meno svoje?

,Nie, odp—ovedalon, to ne

móže.t A ja odpovedala som jemu: Podobne nemóžem
ani ja vydávat sa za inú, než som; lebo som krest'an
kou.a Sv. Apollonia,
panna, ktorá r. 249. obsiahla
mučenícku korunu, riekla katom, ktorí pohrozili spále
ním jej: v-Či mám asnáď zapreť Toho, ktorého som si
vyvolila a neprestajne milovala jako Ženícha svojho?
Nie, to nemóžem a neurobím nikdy! Radšej chcem
umreť tisícnásobným spósobom, než opustit' ježíša
svojho!: Keď vznešení Peršaniá sv. Abdon a Senn en
r. 250. hodení boli do. žaláru, zvolal Abdon k súdru
hovi: xHÍa, teraz začína oslávenie naše, ktoré sme dú—
fali vždy od Pánalc A keď “katovia predhadzovali ich
divým šelmám,_ zvolali' v přítomnosti vladára- Valeriana:

»V mene Pána našeho ježiša Krista ideme ku korune
Pána, ktorý panuje nad tebou, nečistý duchulr R. 258.,
za panovania ukrutného císára Decia, povolal vladár
rimský diakona sv. Laurenca pred súdnu stolicu svoju
a žiadal od neho, aby mu vydal poklady cirkevné.
4
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šeliem, aby som sa, stal dóstojným “Chlebom Kristo—
Výmlc
A prví krest'ania, bolo ich V\Rime na statisíce, ba
na milliony “Vcelej ríši, zomierali- počas krvavých pre

nasledovaní jako nepremožení hrdinovia za 'učenie Kri
stovo, i nevideli zadivení nemravní a suroví p'ohania
pri najváčších mukách na tvárach ich slzy, nepočuli
z úst ich, mimo hlasných žalmov, zbožných vzdychov
a tichej modlitby, žiadneho náreku, reptani'a alebo zlo
rečenia; ale s nevýslovnou radost'ou, s nadzemskou
nadšenosťou & blaženost'ou ožiarenou tvárou a 3 po
kojnou myslou zomierali po hrozných mukách sťatím,
prebodením, utopením, uškrtením, spálením a roztrhaním
skrze divé šelmy.
Zpomedzi týchto nadzemských hrdinov spomeniem
tu v krátkosti iba niektorých. Keď cisár Hadrian (od
r. 117. do r. 138.) pohrozil

sv. Eleutheriovi,

r. 120. mučen'íckou

smrťou

biskupovi V Illyrii, hovoril tento

muž Boží zomierajúc v hrozných mukách : »Svet je
mne odomretým &ja odomrel som svetu; radost' moja
a rozkoš moja je — zomierat' pre Ježíša Krista !“ Sv.
S ym'forosa,
odsúdená (r. 125.) so _sedmími synami
svojimi ku smrti, privolala Hadrianovi: »Č jako teším
sa z toho šťastía, že som uznaná za hodnú s nevinnými
det'mi svojimi Bohu byt' obetovanou !c A sv. Felicitas,
odsúdená r. 150. so sedmimi synami svojimi ku muče
nickej smrti, riekla na popravísku k nim: »Synovia
moji, pozdvihnite oči svoje k nebu! Tam je pravá vlasť
vaša, tam očakáva vás Ježiš, dobrý Pastier i so Sv'á
tými! Vytrvajte v láske k Nemu a bojujte neohrožene
— pre spásu nesmrtelných duší svojich. Nebojte sa tých,
ktorí vraždia iba telo; duši nemóžu uškodiť.c Sv. Blan
dina, služka v meste Lyone v Gallií (terajšom Fran
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cúzsku) r. 117. v najváčších “mukách volala: »ja som
kresťanka, medzi nami ned'ejú. sa žiadne nešÍachetnosti,

z ktorých obviňujete nás!“ Sv. Apollonia,

senátora

v Ríme, prosili pohanskí priatelia, aby aspoň načas
zriekol sa viery v ježiša Krista; on odpovedal: »Jako
_móžetepo mojej, v senáte držanej reči, vyslovit mne
takú žiadost'? Medzitým je od dlhšieho času najvrúcejšou
žia'dost'ou mojou, aby som mohol vycedi'ť krv svoju pre
čest' u-križovaného ježišam I skonal mučeníckou smrt'ou

r. 186., za panovania cisára K'ommoda. Sv. Perpetua,
vznešená, 22-ročná paní v Karthagu, ktorá r. 203. zo
mrela mučeníckou smrťou, rozpráva sama: :Keď otec
mój vynaložil všetko, aby ma odstrašil od viery mojej,
riekla som jemu: Či móže táto nádoba, ktorá na zemi
sťojí, zmenit' meno svoje?

,Nie, odp—ovedalon, to ne

může.“ A ja odpovedala som jemu: Podobne nemóžem
ani já vydávat sa za inú, než som; lebo som krest'an
kou.a Sv. Apollonia,
panna, ktorá r. 249. obsiahla
mučenícku korunu, riekla katom, ktorí pohrozili spále
ním jej : :.Či mám asnáď zapret' Toho, ktorého som. si
vyvolila a neprestajne milovala jako Ženícha svojho?
Nie, to nemóžem & neurobím nikdy! Radšej chcem
umret' tisícnásobným spósobom, než opustit' ]ežiša

svojholc Keď vznešeniPeršaniá sv. Abdon a Sennen
r. 250. hodení boli do. žaláru, zvolal Abdon k súdru
hovi: :Hla, teraz začína oslávenie naše, ktoré sme dú—
fali vždy od Pánala A keď katovia predhadzovali ich
divý'm šelmám, zvolali' v přítomnosti vladáraiValeriana:
»V mene Pána našeho ježiša Krista ideme ku korune
Pána, ktorý panuje nad tebou, nečistý duchulr R. 258.,
za panovania ukrutného cisára Decia, povolal vladár
rimský diakona sv. Laurenca pred súdnu stolicu svoju
a žíadal od neho, aby mu vydal poklady cirkevné.
4
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Horlivý diakon slúbil, že vydá poklady na treti deň.
I shromaždil bedárov, ktorých opatrovala sv. Církev,
predstavil ich vladárovi a riekol': »Zlato je ničomný
.k0v, "ktorý zapríčiňuje mnoho zlého. Opravdivé zlato
je svetlo Božie, ktoré osvecuje týchto bedárov. Hla,
toto je poklad, ktorý prislúbil som oddat“ tebela Vlada;
nahnevaný odsúdil sv. Laurenca oku spáleníu. _Po
ukrutnom bičovaní p_riviazali katovia mladého neoh'ro
ženého mučeníka na železné mriežky ret'azmi a podložili
pod ne, žeravé uhlie, aby sa upiekol pomaly. Sv. diakon
prespevoval žalmy a po chvíli riekol pokojne ku zver
skému vladárovi: »Telo moje dosťje upečené na jednej
strane, daj ,ho- obrátit na druhů, stranulc A keď sa stalo
to, riekol: »Už je telo moje dosť upečeném I obrátil
zrak svoj k nebu a hlasno modlil 'sa zac-,obrátenie po
hanského Ríma k milostivému Bohu, kým neodovzdal
velkého ducha svojeho Stvoritelovi. Sv. Agneška,
I3'-ročná dcéra bohatých rodičov rimských, opovrhla
pohanským ženíchom Symforianom, synom míestodrži
telovým. OdS'údená (r. 305) k upáleniu, modlila sa na
horiacej hranici:

»Všemohúci Bože !- Chválím a zvele—

bujem sv. meno Tvoje, že' mocou jednorodeného Syna
Tvojeho, Ježiša Krista, premohla som ukrutnost' tyrano'v
a neporušené prešla som cez dom hanby. Aby- si ko
runoval divy Svoje, vidím teraz, jako. Duch Tvoj mierni
žiaru ohňa, že sa mi zdajú plamene lúbeznými a horů
čosť sladkou, keď medzítým sudcovia, ktorí sužujú mňa,
sami citia na sebe silu živlu. Nech je zvelebené meno
Tvoje, ó Pane, keď mi je popriate videt to,. po čom
soy; túžila; požívam, čo som dúfala, tým vládnem, čo
som milovala. Srdce moje, jazyk mój a všetky sily moje
nech chvália a zvelebujú Teba! Idem k Tebe, večný
Bože, ktorý žiješ a panuješ s jednorodeným Synom
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Svojim, ježišom Kristom na veky vekovla A keď bola
zach'ránená zázračne na horiaCej hranici, že plamene
neublížili jej, odsúdil. ju zverský sudca ku. st'atiu. Jako
nevinný baránok priblížila sa ku katovi a riekla: »Poď,
ponáhlaj sa ; milším “si mne, než ti zhýrilci, ktorí túžili
po láske mojej la Poklakla, pomodlila sa, kat zaťal a
sv'altá hlava jej odpadla. A táto smrť. zapričinila, že

mnohí pohania poznali pravdu učenía Kristovho' a vstú
pili do Iona katolíckej Církve.
A tak marne namáhali sa cisári rimskí prelievaním
krve znivočít' náboženstvo, ktoré nenáv'ideli: toto nábo
ženstvo vzmáhalo sa čím ďalej tým mohútnejšie pod
mečom a ohňom; čím váčšmej revaly divé. želmy V di
vadlách pri množstve obetoVaných nevinných kresťanov,
tým hlasnejšie ozývaly _sa hlasy pohanov: »Velký je
Boh kres'ťanov!. Mocný j'e Boh krest'anovlc A sv. Církev,
ktorú Syn Boží založil na Skale,—mohútnela & brány

pekelné nemohly premócť ju.

Pomcry & prekážky rozširovania sv. Církve v ríši rimskej
v II. storočí.

I. Trajanl
Za panovania cisára Trajana (od r. 98. do r. II7.),
po ukrižovaní (r. 106.) sv. Šimona, syna Altea" a Marie
Kleofášov'ej, blizkeho pokrevného Pána Ježíše. Krista,

druhého biskupa a nástupcu sv. apoštola Jakoba
Mladšieho V jerusaleme a'po mučeníckej smrti sv.
Ignáca, mučeníka sv. Petra “'a“Pavla, biskupa z An
tiochie „v Ríme (r. Io7.),„ ktorého cisár dal predhodit'
divokým zverom v divadle Kolosseume, kde toho času
za 120 dní trvaly krvavé hry a 10.000 gladiatorov bolo
4*
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usmrtených, podstúpili mučenícku smrť najma: udatný
vojak sv. Romulus so súdruhmi_svojimi v Armenii,

sv. Cesarius diakon v Terracine,

sv. Hyacint a

ešte velmi mnohí vyznavači Kristoví. V posledných

rokoch panovania svojho zaneprázdnený bol Trajan
so Židmi, ktorína Východe najma v Egypte, v Lybíi
a na ostrove Cyprise, proti nenávidenej Vláde rimskej
búriť sa začali znovu. R. 115. a 116. zavraždili Židia vyše

400.000 Rimanov a Grékov. V zúrivosti svojej pohlco
vali rozvzteklení Židia telá nepriatelov svojich, oviňovali
sa črevami ich miesto opaskami, natierali sa chvastave
krvou ich, odievali sa kožkami s tiel ich zaživa sodre
nými, a nútili ostatných zajatých Rimanov, aby zabíjali
sa v súbojoch vzájomne. Trajan premohol zúrivcov
a zaviedol poriadok na Východe. V meste egyptskom
Alexandni pobiti boli skoro všetci Židia , Lybia bola
celkom spustošená a na ostrove Cypruše boli vsetci
Židia alebo povraždení alebo odvedení do otroctva.
Nezadlho upadol opilec a necudník Trajan do vodna
tielky, i zomrel na porážku dňa II. augusta r. 117.v 63.
roku svojom v meste Trajanopole v krajinke asijskej
Cilicii. Po smrti jeho zaujal trón cisarsky Hadrian, kto
rého bol Trajan prijal za syna.

2. Publius Aelius Hadrianus
panoval od r. 117. do r. 138. po Kr. P., Narodil sa r. 76.

po Kr. P. v Ríme, kam otec jeho Aelius Hadrianus
Afer bol sa prest'ahoval z mesta španielského Italiky
(Sevilly). Po smrti otcovej zaujal s_aho krajan jeho
U_lpiusTraj anus, ktorý poriadne vychovat dal mladíka
a keď' po smrti Nerovej cisárom sa stal, povýšil ho do
prvých úradov štátn'ych. .-Pri boku Trajanovom bojoval
Hadrían proti panovníku Dacie Decebalovi (od r. 101.
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do r'. 105), kde sa V'yZnar'rienaÍ; r'. ÍOŠ. riadil provinciu

Pannoniu (terajšie Zadunajsko) a r. 109. stal sa konsu
lom. Keď Trajan v r. 114.proti Parthom tiahol do pola,
sprevádzal ho Hadrian a bol tam po odchode Trajano
vom do Italie najvyšším vodcom až do r. 117.Po smrti
Trajanovej, ktorý bol adoptoval jeho za syna, vykričalo
vojsko za cisára Hadriana. 'I prepustil Parthom všetky
zeme východne, od Eufratu a Tygrisu ležíace, išiel do
Ríma, kde senát uznal za cisára jeho.
H adrian zdal sa byt' naklone.ný priaznive kre
sťanom a nevydal žíadon rozkaz k prenasledovaniu ich,
ale ani nezrušil predošlé zákony, proti krest'anom do
nesené: a preto i za panovania jeho tiekla krv muče
nícka. Pohanský póverčivý Íud pripisoval príčinu častého
zemetrasenia, nákazlivých nemocí, neúrody a iných n'e
šťastných udalostí, ktoré s času na čas zastihly štát
rimský, nenávideným kresťanom. Okrem toho rozširovali
pohanskí žreci (kňazi), gnostickí sektári a Židia medzi
pohanským Íudom rozličné, zlostne vymyslene, zločiny
a ohavnosti proti krest'anom, najm'á to, že krest'ania vo
shromaždeniach svojich páchajú neprirodzené smilstvo,
že pijů Íudskú krv, že požívajú Íudské m'aso. K prvému
u_třhaniumohla podat príčinu niektorá pohanská gno
stická sekta, ktoré povstaly r. 110. v Egypte, najma
Epifaniova, ktorej údovia, jako i mnohí pohania rimskí,
dopúšt'ali sa ohavného smilstva, a to tým je pravde po
dobnejšie, že pohania držali neprave Gnostikov za kre
st'anov. Druhé utřhanie o požívaní krve Íudskej a masa
povstalo z nejasných povedačíek o sláveni Večere Pána,
pri ktorom sa požívali Telo a Krv Krista Pána v svia
tosti Oltárnej pod spósobom chleba a vína. Podnecovaný
pohanský Íud, ktorý bol velmi póverčivým, začal krvave
zúrít' proti nenávideným krest'anom, ktorých považoval
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mimo toho za sektu nepokojných a proti vláde rimskej
s času na čas búríacich sa Židov, _inútil divým škrekom
svojim pri verejných slávnostach Vladárov a sudcov, že
krvave prenasledOVať začali V nepritomnosti cisárovej
nevinných krest'anov. H adrian bol sa vydal r. 119.na
cestu po celej ríši svojej, „„oktorej“ stave chcel sa pre

svedčiť osobne. Súvekí spisovatelia rozprávajú, že naj
viac peší precestoval Galliu (Francúzsko), Britaniu (An
glicko), Španielsko, Egypt a severně pobrežie Afriky,
Asiu a Grécko, kde za dlhší čas zdržoval sa V meste
Athénach, ktoré vynasnažoval sa všemožne pozdvihnút
z úcty ku Grékom. Hned' po odchode jeho 2 Ríma
umučený _bolr. 119..pápež, sv. Alexander;
r. 120. sv.
Eleutherius, biskup V lllyrii; sv. Hero, biskup 'a ná—
stupca sv. Ignáca V Antiochii; sv. Publius, biskup
-VAthénach; vznešení manželia Exuperius a Zoe so

synami Cyriakom a Theodulom; v (meste Tibure
r. 125. sv. Getulius a sv. Symforosa, ktorá bola
ukrutne utopená, & sedem synov jej: Krescenz, Ju

lianus, Nemosius, Primicius, Justinus, Sanktus
a Eugenius; sv. Antiochus, prvý mučeník V Sar
dinii, sv. Kalocerus V Brescii, sv. panna Serapia a
vznešená pani Sabina V Ríme r. 125. A keď sa roz
vzteklíl pohanský Íud-V Malej Asii a bez obžaloby a vy
šetrovania vraždil krest'anov, rozhorčil $a nad tým miesto
držitel Ser-ennius Grani'anus & písal cisárovi, že je to
nespravodlivé, keď nevinní ludia od sberby luboVolne
vraždení bývajú. Hadrian cítil _sa byt na cti svojej
urazeným & odpísal nástupcovi Granianoymu Minuciovi

Fundanovi r. 126. tieto slová: xKeď niekto žaluje a

odóvodní žalobu, že spomenutí ludia (krest'ania)
prehr'ešujú sa v .niečom proti zákonu, ustanov
ohladom velkého previnenia í pokutu smrti.:
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I naložil, aby miestodržitel prísno pokutoval ziostných
udavačov, ktorí nemóžu dokázat osočovaným krest'anom
žiadnu vinu, učinenú proti stávajúcim zákonom. Zákony
namerené boly ,s prísnosťou toho času najma proti he
teriam, t. j. tajným nemravným a revolučným spolkom,
ku ktorý-m kresťania nepatrili. Áno, dÍa Lampridia chcel
vriadit' Hadrian i Pána ježiša Krista medzi bohov rim
ských a vystavať' chrám Jemu a _len vraj výrokom
orakuluma dal sa odstrašiť od toho kroku, dla ktorého
predpovedania kresťanského úplne zvíťazí a ostatné
chrámy by ostaly pusté a nenavštevované. Toho času
bavil sa Hadrian V Athénach, kam už r. 124. prišiel,
aby mohol sa zasvátiť do mystérií (tajného učenia).eleu
sinských; lebo on bolfnielen obozretným panovníkem,
zkúseným vojvodcom, obratným rečníkom, ale i-učen
com a básnikóm. V Athénach podali r. 126. krest'anskí'
učenci Kvadrat, miestny biskup, a slavný Íubomudrc

(f'liOSOf)
Aristides cisárovi Hadrianovi prvé obranné
spisy (apologie) sv. Církve a učenia'Kristovho. Kvadrat
píše medzi iným V apologií svojej: »Čo Spasitel náš
učil, o tom može sa presvedčiť každý človek na vlastné
oči; lebo ono (učenie) zakladá sa na pravde. Tí meno
vite, ktorí boli osvobodení od nemOcí alebo vzkriesení
zo smrti k životu, neboli videni iba v okamihu uzdra
venia svojho _alebo vzkriesenia, ale tiež i v neskoršom
čase; nielen kým Spasitel náš zdržoval sa na zemi, ale
boli eštei dlho po odchode Jeho" pri živote, a to tak,

že niektorí ostalí\až na časy naše.c Aristides

bol

driev pohanským Íubomudrcom; keď stal sa krest'anom,
vynaložil všetku vedu svoju, aby spisami svojimi dopo
mohol učeniu Kristovmu ku úplnému víťazstvu. I On
od'ovzdal osobne Hadrianovi obranný spis svoj. Žial,
že táto drahocenná apologia .kresťanského praveku na
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časy naše Sa nezachovala! Hadrian bol pohnutý vý
mluvnými slovami a spisami týchto učených a horlivých
obrancov svatej Církve a učenia Kristovho, i zasravil
prenasledovanie krest'anov a bol im naklonený. Neskór
nenávidel Hadrián krest'anov a horlive zastávial po
hanskú modloslužbu, najma pred smrťou svojou, jako
to listiny mučenícke dosvedčujú. R. 127; podstúpil mu
čenícku smrť pápež sv. Sixtus I., ktorý najčastejšíe
zdržoval sa v katakombách a služby Božie' tam odba
voval. V katakombách pod Rímom možno čítat' z r. 137.
tento náhrobný nápis: »Za času cisára Hadriana _žíl
Marius, vojvodca, ačkolvek ešte mladý, dost' dlho; lebo
on obetoval krv svoju a život za ]ežiša Krista, a od
počíva teraz V pokoji. So stráchom a slzami postavili
mu priatelia jeho tento pomníkm R. 138. vykrvácali: sv.

Eustachius (Eustatus) s manželkou(Theopistou, i
s dvoma synama Agapitom a Theopistom, sv. Ka
locerus, biskup v Ravenne a pápež sv. Telesforus
v Ríme.

Že Hadrian

ku koncu života svojho krvave pre

nasledoval krest'anov, pripísat' treba tomu, že povážlive
slabol na tele a na duchu; v nemoci svojej nedóveroval
ani pokrevným svojím a páchal ukrutností; áno nestydil
sa a_ni sám mučíť krest'anov, i pokrevných svojich a
panic i deti svoje katom dovádzat'. Bol velmi póverčivý,
i' stal sa hračkou póhanských úskočných žretcov, ktori
nenávideli vztekle krest'anov. I nové vzbúrenie Židov
r. 131.pohlo ho ku tomu, že krvave prenasledoval kre
st'anov, ktorých považoval za sektu židovskú. V ostat
ných rokoch života svojho býval najčastejšie v Ríme
a v Tibure, zakázal všetku nádheru v rúchu a sám cho
dieval s nepokrytou hlavou. V Ríme vystaval nádherný
palác, ktorý určil na pohrobisko svoje a ktorý dnes
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menuje sa »H-radom anjelským.: V“ krajinke asijskej
Mysii založil nové mesto, ktoré poinenoval Hadriathyrou.
V svevolnosti svojej dal vystavat' oblúbenému koňovi
svojmu Borysthenovi skvelý pomník s nápisom. Vystaval
i mnohé pevnosti, chýrnu hradbu (stenu) V Newkastle
v Anglicku, a pri Nismese V Gallií (Francúzsku) basiliku
ku cti cisárovnej Plotiny.
Najvýznamnejšou udalosťou počas panovania Ha

drianovho

je druhé sborenie ]erusalema a rozptýlenie

Židov po svete. Blázniví & streštení Židia očakávali ešte
vždy Messiaša svojeho. Keď krest'ania boli sa vrátili zo
Zajordanska & menovite z mesta Pelly, kam sa boli
utiahli pred sborením vzhúreného Jerusalema (r. 70.),
do znovu čiastočne vystavaného Jerusalema, zúrili proti

nim Židia a najma. proti biskupovi Šimonovi. Ale oni
búríli sa zase i proti pohanom v rozličných krajinách,
menovite proti nadvláde rimskej v Cyrenaike (terajšom
Tripolise na severnom pobreží morskom Afriky),
Egypte & na ostrove Cypruse & pomstili sa krvave
na Rimanoch a Grékoch. Keď Hadrian r. 129. vydal
sa znovu na cesty a za dva roky zdržoval sa v meste
Athénach, rozkázal, aby v Palestine (Svatej zemi) vy
stavané bolo pohanské mesto a v ňom chrám“]upiterov,
i prísne zakázal Židom obriezku. I vzbúrili sa r. 131.
Židia v celej Palestine proti Rimanom a nútili krest'anov,
aby i oni proti Rimanom povstali a bojovali. Keď sa
vzpierali krest'ania, povraždili Židia velmi mnohých
z nich ukrutným spósobom. Na čelo buričov židovských
postavil sa nepravý Messiaš, nejaký prešibalý streštenec,

menom Kozb a, ktorý sa pomenovalBarkochbom

či

»Synom hviezdy: (dla Numer. 24., 17—19). Rabbi
Akhib a, ktorého zvelebovali Židía jako druhého Mes
siaša, uznal streštenca za očakávaného Messiaša a pomazal
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i korunoval ho. v pevnosti Bether'e z'a krála židovského.
Všetci Židia pochytili zbroje, i podarilo sa itn premócť
nenávidených podmanitelov a vyhnat Rimanov z jeru
Salema. Ale panovanie krá-la židovského i radost' Židov

netrvaly dlho. Cisár Hadrian vyslal vojvodcu svojho
julia Severa s velkým vojskom do Palestiny. Severus
obsadil najdriev mestá prímorské a úžiny (priesmyky)
vo vrchoch, srúcal paťdesiat pevností židovských so
480 synagogamifzničil tisíc dedín, pobil okólo 600.000 Ži
dov, zaujal po borbe, štyri roky: trvajúcej, Jerusalem,
zničil ho do základu, dal 'poorat' miesto, na ktorom nový
jerusalem stál a na potupu Židom soÍou posiať, 'i obrátit
celú Palestinu na holú púšt'. Slavný učitel zákonu židov
ského, rabbi Akhiba, ktorý podporoval nepravého Mes—
siaša Barkochbu, padol do rúk víťazných Rimanov a
Severus dal ho zaživa s kože svliecť. Čo stalo sa so
strešteným akrálom a Messiašomc židovským, ktorého

posmešne Rimania menovali »Barkosibomc,

:Synom

lžec, neznať; možno, že v bitke zahynul. Židía roz
utekali sa do šíreho sveta; .mnohí, ktorí upadli do rúk
Rímanov, boli prédaní za otrokov. Palestina zaludnatená
bola pohanmi. Hadi—ian naložil Židom, ktorí bývalí
v štáte rimskom, t'ažké dane od hlavy, jako i poplatok
pre chrám Jupíterov (Paromov) na Kapitole rímskom;
i zakázal im pod pokutou ztratenia hlavy navštevova't'
miesto, na ktorom driev stál Jerusalem. Neskór bolo
im dovolené, že smeli _vo výročný deň zkazy mesta
v blízkosti niekdajšej sv'átyne pri ponechanej hradbe
(stene) oplakávať bývalú slávu svoju, čo i za časov
našich robievajú a pri tom so zúfalým vreskom pre
klinajú pohanov a krest'anov. Ano i za časov našich
modlíevajú sa pod tou stenou_:__
a_Pane, spomni si, jakým

ukrutůým bol proti nám Hadrian, jako spálil480 synagog
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a VystaVal modly na svatých miestachlc Za toto dovo
lenie nútení bývali Židia Štedre platit' vojakom rimským.
Cisár Ha drian dal vystavať nedaleko miesta sboreného
Jerusalema nové pohanské mesto, menom »Elia Kapi
tolina (Aelia Capitolina)c, a V ňom pohanský. chrám,
divadlo a kúpele sriadit'. Posvátné miesta židovské zne
sv'átené boly modlami pohanskými; na mieste, kde driev
stála sv'átyňa chrámová, postavená bola socha, ktorá
predstavovalá Hadriana, sediaceho na bujnom žrebcovi;
i aby Židov váčšmej. sužoval, rozkázal výložiť na bránu
nového mesta, ktorá obrátená bola smerom ku Bethle
hemu, kamennú podobu tučnej svine. Ale Židia vrátili
sa časom zase nazpát' do Palestiny. Hlavní rabbini ži
dovski bývali v prímorskom meste Cesarei, v Sepforíse
v Galilei a najma v Tib'eriase, kde neskór. patriarcha
ich residoval.
AčkoÍvek krest'ania, zo židovstva pošli, nep,odporo-.
vali povstalcov v najmenšom a pri tom od nepravého
„Messiaša ich Barkochba mečom krvave boli prenasle
dovaní, predsa trpeli mnoho od rozhněvaného cisára
Hadriana;
lebo zneuctil a znesvátil i kťest'ansk'é.po
svátné miesta v Palestine. Nad miestom, kde bol Kristus
Pán uložený do hrobu,- postavená “bolana rozkaz cisárov
socha bóžka Jupitera; na vrchu Kalvárskom (Golgotha),
na "ktorom bol Spasitel ukrižovaný, vznášela sa socha
bohyne necudnej lásky Venúsy ; v Bethleheme, na mieste
narodenia Pána ježiša Krista vysadený bol háj kuÝp'octe
tejže modly. Driev po navráteni z mesta Pelly pod
Šimonom, biskupom, mali žido-krest'ania chrám na vrchu
Sione; po Šimonovi mali 13 biskupov, zo židovstva po
šlých, ktorí sa pridr'žali obriezky a dr'ievnych obyčajov.
Po vystavení pohanského mesta, do ktorého žiadon “Žid
nemal pristupu, povstala v Jerusaleme nová cirkevná
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obec krest'anská a nový biskup Markus, jako i jeho
nástupci boli z pohanstva pošli krest'anía. Žídokresťanía
mali i neskór biskupa svojho v Pelle. ]erusalemskí kre
st'anía s bískupom svojim patrílí načas pod metropolita,
ktorý býval VCesarei. Vždy viacej a viacej odďalovali
sa krestam'a od Židov, ba i medzi Židmí, pokrstenýrni
a ňepokrstenými, stal sa vnútomý podstatný rozdiel a
Židia z obriezky preklínali 71dokrestanov Vsynagogách
svojich a podnecovali proti nim pohanov. Mimo Palestiny
sliali sa Žídokrestanía s krest'anmí, z pohanstva pošlýmí,
pohodlnejšíe a skorej; medzítým neprestávali církevní
učitelia v Palestine horlíve bojovat proti predsudkom
židovským a privádzat' do lona sv. Církve, čo tým
úspešnejšie sa díalo, keď dla Hegesippa Žídokrest'ania
nemali vo strede svojom vyníkajúcích učených mužov.
A tak pomaly osvobodila sa sv. Církev -z vázieb za
staralých a prežitých-predsudkov, názorov a obyčajov
židovských a celkom oddelila sa od synagogy žídovskej.
Ci'sárHadrian, ktorý všelijakým spósobom' sužoval
sv. Církev a všelijako usiloval sa zÍahčovať víeru kre
st'anskú, neušíel spravedlivostí Božej; lebo v tom istom
paláci v Tibure, v ktorom odsúdil k ukrutnej smrtí sv.

Symforosu

so síedmími synamí jej, trápený suchotami

a vodnatielkou, žaloval sa zúfale, že keď íným' Íudom
odnímal život, sám si ho odňat' nemůže, i žiadal si od
svojich meč, inokedy jed, aby sa pozbavíl života, až
konečne usaotrávil v Baji vo svojom 72. roku dňa 10. júla
r. 138. Císárom rimským stal sa adoptovaný syn jeho
Titus Aurelius Fulvius Bojonius pod menom:

3. Antoninus Pius,
ktorý panoval od r. 138. do r. 161. Antoninus Pius
narodil sa dňa 19. septembra r. 86. v blízkosti Nemausu
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v Gallií (Francúzsku). Sverené úrady, obdržané pod
Hadrianom, zastával vzorne, tak že sa stal, jako driev
otec jeho, mešťanostom (Vladárom) v Ríme a takú
priazeň u cisára Hadriana si získal, že prijal ho za
syna a vyhlásil za dediča koruny cisárskej. Antoninus
bol skrovným, dobrotivým, tichým & útlocitným člove
kom. Keď senát rimský chcel zneuctít' pamiatku nená
videného v posledných rokoch Hadriana a usmrtit mno
hých vznešených milostníkov jeho, prosil Antoninus
pri nastúpení trónu cisárského so s]zavými očami senát,
aby odstúpil od toho prelievania krve a zvolal: »Takým
spósobom nemůžem byt' cisárom vašim! Lebo, keď bol
Hadrian skutočne takým zlým _človekom a takým ne
priatelom vami nenávideným, a nariadenia, jeho majú
byť všetky vobec za neplatné vyhlásené, treba je, aby
i adoptovanie (za syna prijatie) moje bolo neplatným.<:
I neodsúdil obžalovaných k smrti, ale zvolal: _»Nie,mne
nemožno s vraždením započat panovaniele Keď man
želka predhadzovala jemu, že zanedbáva pokrevných
pri udelovani hodností, riekol: »Bláznivá, máš vedet', že,
keď sme prišli k panovaniu, utratíli sme to, čo driev
bolo našimm Keď videl úslužný senát, jako cisá'r Anto
ninus mudrc, nestranne a láskave panovat' začína,
uchvátený radost'ou, uzavrel, že mu dal meno »Pius:
(dobrotivý, zbožný). V očíach pohanských mohol si
zaslúžit' pre Íudské cnosti svoje to meno; ale náhlady
jeho zapríčiňovaly, že bol odporcom krest'anstva, otroc
kým ctitelom Íubomudrctva pohanského a ctitelom po
hanských modiel.

Ačkolvek vyzdvihol Antoninus

Pius

zákaz

obríezky, Hadrianom vynesený, proti Židom, a obja
voval sa vlúdnym oproti krest'anom, i nevydal rozkaz
ku prenasledovaniu ich, predsa tíekla i na začiatku
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panovania jeho mučenicka krv. Keď v Asii a na ostrove
Rhoduse bolo zemetra'senie, v Ríme á“-v Afrike p'ožiary
a povodne, a iné nešťastné príliody staly sa.. V štět-te
rimskom, pripisovala to sberba pohanská krest'anom a
cisár dovolil dla predošlých rozkazov "mučii' ubohých

kresťanov. To dokazuje nápis na hrobe sv. Alexandra,
v podzemnom hrobit'ove Kalixtovom (katakombách) sa
nachádzajúci: g_Alekandernezomrel; ale keď telo jeho
odpočíva V tomto hrobe, “žije od nad hvíezdamí. "On
dokončil beh života svojho pod cisárom Antoninom,
ktorý velmi mnoho ďakuje krest'anom; lebo ktokolvek
shýba koleno, aby obetoval pravému Bohu, je synom
“smrti.
.Teraz- skveje sa on (Alexander) v nebi. Život
jeho trval krátko. : Roku 142. umučený -bol V Ríme sv.
Hyginus, papež. A do počtu mnohých mučenikov,
ktorí toho času preliatou krvou potvrdili víeru' jako
pravdivú a Božská, náleži vznešená pani rimská sv.
Felicitas, ktorá bola umučená r. 150. i so 7 synami
svojimi. Po smrti muža svojho vychovávala synov svo—
jich vo všetkých krest'anských cnosťach & slúžila Bohu
i blížnym. Prikladný jej a obetovavý život otvoril mno—
hemu pohanovi oči, že stal s_a kfest'anom.

Keď to _zba—

dali pohanskí žreci, že 'pn'činenímsvatej matróný mnohé
vznešené rodiny nmské zriekly sa bludov pohanských,
obžalovali ju sknvodhve u cisára, že sa rúha bohom
štátnym 'i 50 synmi svojimi. Antoninus povolil vládaroví,
aby ju so Synmi donútil obetovať ,modlám. pohanským.
Marne boly namáhania vladárove. I rad-il, aby zachrá
nila život aspoň synom svojim. Hrdinská matka 'riekla-:
»Žiť'budú, keď nebudú obetovať bohom; a keby urobili
to, nuž zahynú večne!c Na druhý deň vyvedená bola

so synami na popravisko. Vladár napomínalju tam, aby
sa slutovala nad synmi svójimi. Hrdinská matka zvo

6.3

lala: »Synovia moji, pozdvihnite oči svoje k nebu! Tam
je pravá. Vlasťvaša, tam Ježiš o'čakáva .vás, dobrý Pa
stier, i so Svátýrni Svojirnilc Vladár rozkázal, aby ju
bili kato'vía po tvari. A ked“ marne namáhal sa, aby
nahovoril synojv jej k odpadnutiu od_ sv. viery, dal
b'ičovať najst'aršieho a vhodit' všetkých do žaláru; i po
hrozil im znovu smrťou. A keď„.vedení boli ku smrti,

srn'elo postavil sa najmladší syn pred katov a zvolal:

a v ústach. Jemu budem sa klaňat vždycky !a. Tak sko
nala šv. Felicitas so siedmi synami svojimi slavnou
smrťou mučeníckou!
Pomery ;krestanov boly smutn'é. Sberha pohanská
pripíso'vala v póverčivosti svojej nevinným krest'anom
všetky nešťastia, ktoré zastihly štát rimský, a spolu po—
dozrievala ich, že sú neznabohovia, ktorí smilstvo pá

chajú i v pokrevenstve, áno i maso Íudské 'požívajú
a krv pijávajú. Ku poverčívej sberbe pridali sa i učení

pohania, jako Celsus, cynický Íubomudrc Krescens,
slavný rečnik F ronto & satyrik Lucian, ktOI'I štvali
sberbu proti krestanom a so Židmi všemožne pracovali
na vykorenení krest'anstva...C elsus vydal spis proti kre
sťanom, »Pravdivá. rozpravac (1125chálqůbc) menovaný,
ktorým brojil proti Pánu Kristovi, proti _krest'anom a
proti sv. Písmu. Žil i za času cisára Marka Aurelia
a štval i tohoto proti krest'anom. Bol on otcom svobodo—
myselných osvietencov našich. Krescens bol rodom
Grék -z Megalopolu V.Arkadii a zomrel _r.163. zal—pano—
vania cisára Marka Aurelia, ktorý dáVal' jem—"u
12.00 to

liarov platu ročného. Bol to dokonalý zlostnik a zverský
nemravnik, ktorý v cynisme svojom dopúšt'al sa přznenia
chlapcov. Jako \cynický lubomudrc zaujímal vysoký úrad
u dvoru cisárskeho. Navádzál cisára, aby prenasledoval
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krest'anov. Verejne rúhal sa Pánu 'Krístovi a vysmieval
krest'anstvo, i obviňoval kresťanov z _neznabožstva (á'ůem,

impii). Lucian zo Samosaty, dla slavného mesta syr
ského na Eufrate tak menovaný, kde sa narodil okolo
“r. 135., neveril nič, vysmie'val modly pohanské a učenie

o nesmrtelnosti duše, preto krest'anský spisovatel Lak
tanc nazval ho vysmievačom Íudi a bohov. Krest'anov
vysmieval jako. dobromyselných oklamaných ludi a vy
hlasoval účinlivú lásku ich oproti blížnym za slepú
vaeru.
Neslané a nemastné v—vtipy
jeho a výsmešky
boly ostré, sloh pisania jeho bol hladký. Posmešné spisy
jeho prezradzujú nevšednú známost ludi, dejin a mno
hých vied. V spise svojom, »Smrt' Peregrina Proteaoc'
menovanom, ktorý Proteus oklamal bol krest'anov, vy
nasnažoval sa. Íahtikársky neverec Lucian vysmievat'
krest'anov. Spomenutý Peregrin Proteus narodil sa
V meste prímorskom Parume, žil z'a časov cisára Tra—
jana & bol nepriatelom krest'anstva. Už V mladosti do
pustil sa mnohých zločínov, ba zavraždil Vlastného otca.
Na úteku z vlasti prišiel do Palestiny, kde začal obcovat'
s kňazmi kresťanskými, a zdá sa, že bol i pokrstený.
Nezadlho _boluváznený. Krest'ania poznali predošlý zlo
činný život jeho, i-ctili ho p_re utrpeníe jeho. Keď
miestodržitel Sýrie zbadal, že Peregrin Proteus z chva
stúňstva a zo slávobažnosti chce umret' jako mučeník,

prepustil ho na svobodu. I navrátil sa do vlasti svojej,
rozpr'edal a rozdal majetok svoj,. vydával sa za lubo
mudrca (filosofa), nosíeval dla obyčaja'lubomudrcov po
hanských dlhé Vlasy, plášť, a vrece žobrácke. Krest'ania
dlho podporovali strešteného lhára a tajného hriešnika,
až kým dokonale nepoznali jeho; i opatrne stráníli sa
ho potom. I premenil meno svoje, nazval sa Proteus,
a objavil zlost' svoju" a zkazenost'. S nejakým Agatho
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klesom dopúšťal sa najhnusnejšich ohavnosti. ]ako'cyník—
Íubomudrc osočoval, očerňoval a haníl každého človeka,
najma krest'anov. Konečne hodil sa do plameňov a zvolal:
»Vy bohovia otca mojeho a matky mojej, prijm'íte mňa
milostiveh Tohoto ohavného streštenca život opisoval
posmešný Lucian a vysmieval sa z krest'anov, ktorí
dali 'sá oklamat“Peregrinovi. Ale zlostný posmevač vy
stavil V bohorúhavých spisoch svojich i Skvelé svedoctvo
katolíckej pravde. V posmešnom svojom diele, »Ale
xandera- nazvanom, ktoré venoval Celsovi, rozprava o
chýrnom súvekom ňgliarovi (komediantovi), menom Ale
xandrovi, ktorý veštil, i pripomina, že tento nepravý
'prorok nenávidel krest'anov preto, že objavíli čarodej
nícke klamstvá jeho, a_preto že vždy, keď _chcel pre
vádzat' figliarske kúsky svoje, zavolal: .»Von s kre
st'anmilc A vo spise svojom, »Filopatris: zvanom, vy
smieva sa neznabožský Lu cia'n, jak z pohanských
bohov, tak i z kresťan'stva. V tOm bohorúhavom diele
svojom uvádza posmešný 'Lucian učeníka sv. apoštola
Pavla a menuje ho Tryfonom, a iného, s nim rozmlú—
vajú'ceho pohana menuje Kritiasom. Try'fon postretne

dla Luciana pohana Kritiasa a pýta sa ho, prečo sa
lmevá na nebo. Krítías zapn'sahal sa na Jupitera, že
„nie je nahnevaný na neho. Tryfon dokazuje mu, že
prísaha jeho nič neplatí, keď na toho prísahá, ktorý
premieňa sa na labuť a na bujaka, aby mohol dost“
urobiť nemravností svojej. Kritias: »Či mám prisahat'
na Apolla?c Tryfon: »JakožeP! Na toho nepravého
proroka, ktorý oklamal Kretusa a tisíce iných ?<< I me

nuje Kritias jednoho pohanského bóžka za druhým a
Tryfon robí o každom z nich podobné posmešné po
známky. KOnečne pýta sa Kritias: »Na koho mám teda
prísahat'Pc Tryfon Odpovedá: »Prisahaj' na najvyššieho,
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veÍkého, nesmrteÍného Boha, ktorý panuje v nebesách;
na Syna Otcovho; na Ducha, ktorý od OtCa pochádza.
jeden zo Troch a Traja z_Jednoho: to je Zeus, to je
Boh, ktorého máme vyznávaťíc A Kritías pretrhuje reč
jeho: »Ty učíš mňa arithmetiku: Jeden, ktorý sú Traja
a Traja, ktorí sú Jeden?x- Tryfon hovorí: »Tícho, mlčme
o tajnosťach! So mnou bolo to niekdy jako s tebou;
ale keď som postretol .toho Galilejčana (myslí sv. Pavla)
s plešivým čelom a s=orličím nosom, ktorý bol vytržený
až do tretieho neba, vyučil nás V týchto divotvorných
naukách; on preporodil nás vo vode, upravil nás na
cestu večného života a vysvobodil nás z nebezpečenstva
zlého.—xĚalej vysvetluje Tryfon Kritiasovi o stvoreni
sveta, jako to napísal_ »muž s jachtajúcim jazykoma
(myslí Mojžiša), ďalej článok víery o prozreteÍnosti Božej,
ktorá vidí všetko, zá odpláCa každému dÍa skutkov jeho,

i podvracia mnohé námietky. Konečne odpovedá Kritias:
»Dohre sis-hovoril a zapríčiňuješ vo mne opak toho, čo
sa stalo Niobe, keď sa totížto premenila na skalu, tak
si ty učinil mňa zo skalyf-človekom. Tohoto Boha beriem
teda za svedka, o čom chcel som teba uistit'.a Na to
poznamenáva' Tryfon: »Keď sme našli Neznámeho
Athénského, pozdvíhnime ruky k nebu a obetujme Mu
poďakovanie svojeía Bohorúhač Lucian chcel sa po
smievat' učeniu kresťanskému, a poslúžil tým odhalením
učenia krest'anského budúcim vekom kresťanským. A
v posmešnom spise svojom »Smrť Peregrina Proteaa
nútený je zaťatý nepriateÍ kresťanstva Lucian opísovat'
neunavenú lásku-, ktorú prví krest'ania prejavovali vzá
jomne sebe a najma uv'azneným bratom, týmito slovy:
»Nie je k uvereniu, s jakou ochotou a starostlivost'ou'
pri takej príležitosti napomáhajú jedon druhého, a to
bez toho, že by príveÍa bolo im niečoho
V nadeji,
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že stanů sa nesmrt'elnými a večne žiť budú, opovrhujú
tito biednici (?!) smrťou, a mnohí z nich predstavujú
sa dobrovolne sami katom. Zákonodárca ích pred
povedal, že stanú sa všetci bratami, keď sa zrieknu
bohov gréckych & žít' budú dla zákonov Jeho, najm'á

keď opovrhnú všetkým, keď povašovat budú každý ma
jetok medzi sebou jako spoločný..a Éeď prijmu učenie
jeho slepou poslušnost'ou.Keby nejaký prešiba'ný darebák
dostal sa [medzi nich, může Íahko zbohatnúť pri—„Viem
ich.<< Posmešný neverec Lucian poslůžil spisamij “svo
jimi i tým,

že opísal život súvekých

pohanských=“—=Íubo

mudrcov. V IO rozpravách opisuje ich Lucian jako
Íudí, ktorí o všetkom medzi sebou sa dohadujú, jako
p'átolízačov krajinských velikášov a boháčov, jako kla
márov a nemravných Íudí. Cynikov opisuje, jako “drsným
hlasom, so zvráskatým čelom, s divokými posunkami
nemravnost'ou svojou sa chvastajú, na celý svet vykri
kujú a nadávajú jemu, aby obdivoval ich celý svet,
proti radovánkam a bohatstvám hlasom hromu hromžia,
keď medzitým vo žobráckom vreci svojom ukrývajú
zlato, voňavé 'veci a zrkadlo, a túžobne- očakávajú
nočné šero, aby sa oddávali najšpinavejším rozkošam,
každého znevažovali, kto nedal im nič, i aby odhodili'
náličnicu Íubomudrctva, keď sa obohatili jako žobrajúci
lubomudrci. Stoikov opisuje jako ludí, ktori nosia cnosť
ustavične v ústach, keď medzitým svádzajú manželky
učeníkov svojich, zneucťujú vlastné svoje, na velké
úroky požičiavajú peniaze, poneváč úroky sú násled
kami istiny (kapitalu) a vecou mudrctva je: z príčin
odvodzovat následky. Platonikov &Peripatetikov opisuje
jako ludí, ktorí pod velebným zovňajškom ukrývajú
hriech sodomský. A všetkých pohanských Íubomudrcov
dohromady opisuje jako ludí, ktorí čakajú na pozvanie'
:*
.)
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k hostinám, tráva -deň pri nich, najedia sa do sýtosti
a napijú a- čo nemóžu ztrovit', donášať dajú si domov,
pri hodovaní jedon druhému surovými nádavkami vy
krikujú ohyzdné zločiny sebe, tanierami a poháramí
rozbíjajú si hlavy a vytrhávaiú vlasy, noci trávia na
nemravných miestach, a ráno pod zámienk'ou, že učia
múdrosť, poneváč celá ňlosofia ich Spočíva iba V plášti
& V brade, i mládež okrádajú o peniaze.
V týchto smutných pomeroch vzbudil dobrotivý
Boh neohroženého a učeného obranou sv. Církve v osobe
sv. Justina. Zriedkavý tento muž Boží narodil sa okolo
r. 100. po Kristu Pánu v meste, Flavia _Neapolis reče—
nom, ktoré sa i Sichem zvalo; v mladosti venoval ,sa
pohanským Vedám Íubomudrckým, preštudoval Stoju,
Lykeion a Akademiu, učil sa u. Pythagorejcov, hÍadal
pravdu a V 30. roku veku svojeho našiel ju čítaním
sv. Písma, najma prorokov, v kresťanstve, i dal sa po
krstit'. Už dávno pozoroval cnostný život krest'anov.
Velmi dojimala hovytrvalosf _sv.mučenikov., ktorí radšej
znášali najukrutnejšie trápeniěf-a hrózy násilnej smrtí,
než by_boli zapreli vieru svoju. »Keď'som počul tie
nádavkyv, hovorí sám, aktorými obsy'p'ávaní boli kre
st'ania, keď som videl, jako smrt a všetko, čo Íudskú
prírodu hrozne naplňuje, znášali vytrvale a neohrožene,
myslel som si: nemožno, aby tito ludia oddaní boli ne
právost'am a telesnosťam; lébo nemravný svetár, ktorý
nachádza blahoslavenstvo svoje iba v uspokojení ne
čistého pudu svojeho, bojí sa smrti, ktorá odníma mu
rozkoše svetském Plášť Íubomudrcovf neodložil, aby
mohol bránit' pravdu učenia Kristovho a získat učených
mužov sv. Církvi. Precestoval Asiu, Grécko a Italiu.
V Ríme vyučoval verejne o krest'anskej nauke a písal
.veÍmi vážny list Grékom, v ktorom medzi inším riekol:
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»Ide o to, 6 Hellenovía, aby sa poznalo pravé nábo
ženstvo! Nemóže byť nič Vážnejšieho pre toho človeka,
ktorý 'pam'átá na seba, pre príst' majúci posledný súd,
o ktorom hovoria tak dobre básníci Vaši a Íubomudrci,
jako i proroci naši a Zákonodarca náš.a V Ríme žil
učenost'ou' svojou svetochýrny Žid .Tryfon. Sv. Justin
'shováral sa s nim.o poznani pravého Boha. Keď Tryfon
uvádzal ku potvrdeníu mienky svojej výpovede slavných
pohanských mudrcov, riekol jemu obranca pravdy kre
sťanskej, že keď chce poznat' .základne Boha, aby čítal
Mojžíša a prorokov, proti ktorým sú pohanskí vedomci
iba búchačmí. I vysvetloval jemu jasno, že po vy
zdvihnutí starého zákonu, ktorý iba detskému veku po
kolenia Íudského bol prispósobený. a na istý čas bol daný,
nový zákon nasledovat' mal a nutno nasledoval, ktorý
zákon Ježišom Kristom bol ohlásený. Dokázal jemu, že
dávno očakávaný Messíašprišiel, že povolal do sv.Cirkve
Svojej všetky národy a divamí i zázrakami dosvedčil
nebeské 'poslanie Svoje jako Boh a Spasitel sveta, af'že
pravda učenia J_eho len. v Církvi Jeho sa prechováva
a človek jedine v nej dójst' móže spasenia. Námietky
Židov a bludárskych Gnostikov proti katolíckej pravde
vyvracal sv Justin takýmito slevami: »Všetkýmprávom
odsudzovaní bývajú tí, kton' držia Syna za Otca, že ani
Otca nepoznávajú, ani neveria na Syna Otcovho. Keď
je On Slovom, a Prvorodzeným Boha, muž je On i Bo
hom, ktorý driev Mojžíšovi a ostatným prorokom sa
zjavil V plameni ohňa, teraz však sa narodil 2 Panny
dla vóle Otca a človekom sa stal, aby tých, ktorí vería

v Nebo, spasil.: I povestného cyníka Kresc'enca vyzval
horlivý obranca pravdy krest'anskej k rozhovoru, ktorý
verejne obviňoval krest'anov z neznabožstva a dokázal
jemu v pritomnosti. mnohých svedkov, že alebo nič
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nezná o kresťanstve, alebo, že je zlostným človekom.
Hovoril jemu, že nemůže nič vedeť o krest'anoch, keď
považuje ich za takých, jakých očierňuje ich verejne,
i že je iste, zlostm'kom, keď zná učenie ich a tajnosti,
a predsa. osočuje ich cisárovi, vladárom a ludu jako
ludi bez náboženstva a bez Boha. A keď zlostní učenci
pohanskí neprestávali očerňovať nevinných kresťanov

u dobrosrdečného cisára Antonina

Pia, že sú nezna

bohovia, že sú nepriatelmi štátu, že sú hnusní ludia,
ktori Vo shromaždeníach svojich požívajú telo ludské
a oddávajú sa necudným rozkošiam telesným, keď po
hanská. sberba sa vr'hala na krest'anov, že- oni sú prí
činou zemetrasenia, požiarov, povodní atď., napisal sv.
Justin okolo r. 150. obranný spis svoj (apologiu) a

odovzdal ho osobne cisárovi Antoninovi

s nápisom:

»Cisárovi Titovi Aeliovi Hadrianovi Antoninovi Piovi
Césarovi Augustovi; synovi jeho Verissimovi, lubomudrc
Íubomudrcovi' Luciovi, Piovmu adoptovanému Synovi,
svatému Senátu a všetkému ludu rimskému odovzdávam
ia Justinus, syn Priskov a vnuk Bachchiov, z kolonie
Flavie Neapolisu v Palestine, ku prospechu tých ludi zo
všetkých stavov, ktorí nespravodlivým spósobom nená
videní a prenasledovaní sú, a ku ktorých počtu náležím,
nasledujúcu prosbu. 4: Na začiatku spisu svojho prosí
ci'sára, aby tých, ktori u neho jako krest'ania obžalovaní
bývajú, nie dla mena ich, lež dla skutkov súdil a preto
neodsudzoval ich, že sú kresťanmi. »Prosíme Vám, píše,
»nepočúvajte na náruživost' ani na nepravé chýry, aby
ste nevynášali Výroky súdne, ktoré možu poslúžiť Vám
k neprospechu; lebo ohladom nás nemožno škodit' nám,
ani vtedy, keď bývame pozbavení svobody a života.
Vyšetrujte teda dokonale zločiny, ktoré bývajúvpripiso
vané nám; keď sa dokážu také, nech budeme trestaní;
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lež keď sa objaví, že nie sme vinnými žiadneho zločinu,
nuž zakazuje; už sám zdravý rozum, “aby tak ukrutne
neboli mučení nevinní ludia. Či možno zachádzať s nami
jako s neznabohamí, ktorí klaniame sa pravému Bohu,
večnému Otcovi, Póvodcovi všetkých vecí, Synovi Jeho
Ježíšovi, ktorý pod Pontským Pilátom bol ukrižovaný,
a Duchu, ktorý mluvil skrze prorokov ?e I aby dokázal,
že ukrižovaný Ježíš je pravý Boh, píše učený obranca
pravdy Božej: »Kristus je najvyššia múdrost', ktorý
celkom premeňuje všetkých tých, _ktorí prijímajú svaté
učenie Jeho. Boli sme driev otrokami smyselnosti svojej ;
teraz vedieme čistý a cudný (nevinný) život. Driev túžili
sme po bohatstve; teraz však shromažďujeme všetko,
čím vládneme, aby sme z majetku svojho udeÍOvali
i druhým'; nenávideli sme driev nepriateÍov svojich, ale
_teraz milujeme ich a modlievame sa za nich.—x Potom

vyčituje niektoré prikazy kresťanskej mravouky a. po
kračuje: »Keď Vám je Íubo skúmat' zásady naše a život
náš, lahko 'presvedčíte sa, že nemáte žiadnych iných
poddaných, ktorí vo vernej poslušnosti poddaní sú, než
oni, i náchylnejšími by boli zadržíavat' mier a verejný
pokoj. Ani zákony Vaš'e ani tresty Vaše nedržia na uzde
zlostníkov; oni (krest'ania) vedía, že možno ukryt pred
Vami známost nejednoho zločinu; ale my sme pre
svedčení, že pred očima Božíma nie je nič skrytého, že
ňiekdy bude súdiť nás, i dia našich skutkov odplatí nám
alebo. potresce nás. Jedine Bohu klaniame sa; ale
v ostatných vecách poslúchame Vás s radošt'ou, uzná
vafne Vás jako cisára svojho, jako panovníka sveta,
a prosíme neprestajne Boha, že by ste s najvyššou
mocou mohli spojovat spolu i pravú rozumnost' a' múdre
držanie.: Potom dokazuje horlivý učený obranca'pravdu
náboženstva predpovedaniami všetkých prorokov. Ipo
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ukažuje na vyplnenie proroctva o zkaze jerusalema,
rozptýlenia Židov po svete a o povolaní -pohanov do
sv._Církve, i dokazuje, jako vyplňenia tohoto památného
proroctva, ktoré sa stalo nedávno, potvrdzuje pravdu
a oprávnenost' krest'anského náboženstva, i končí, že
vyplnene budú ixostatné proroctvá, najma o druhomr
prichode Krista Pána, o vstaní z mrtvých a o všeobec
nom súde. Konečne proti „osočovaniu pohanskej sberby
a učených neprajnikov, ktoré bolo rozširované o shro
maždeniach krest'anských, ro'zpráva, _čo sa robí v tých
schódzkach; i píše o čistote mravov krest'ansk'ých a o
svátosti náboženských obradov: »Kresťania nenávidia
krivú prísahu, áno vyhýbajú každej p'rísahe a najmenšie
prehrešenie sa proti cti naplňuje ich smutkpm ahrózou.
Nenávidia' slávu svetskú a bohatstvá, sú dobročinní a
trpezliví V prenasledovaniach a v trápeniach, a láska
ich objírna všetkých Íudí, ba i nepríateÍov ich. Oni sú
spravodlivými a Vernými poddanými; lebo oni poslů
chajú vrchnost, ctia panovníkov svojich a splácajú so
svedomitou vernost'ou dane svoje. Nie všetci sú upráv
není požívat' svátú Večeru, a každý je od nej vytvorený;
kto úplne neveri, čo náboženstvo Ježíšovo učí, kto nebol
očistený krstom ku odpusteníu hriechov a tak nežije,
jako to žiada Ježiš od vyzhavačov svojich. —Lebomy
neberíeme Večeru Pána jako obyčajný chlieb alebo
obyčajné. víno; lež jako vtelený Syn Boží, Ježíš Kristus,
Spasitel náš, Telo a Krv mal ku vykúpeniu našemu:
tak boli sme poučení, že, keď nad chlebom a nad vínom
modlitba, ktoré slová Jeho naučily nás, jako poďako
vanie sa vysloví, Telo a Krv Ježiša Krista miesto chleba
a vína je prítomné. : I končí slovami: »Keď. sa Vám
zdá toto učenie byt dla rozumu, nuž majte ho v úctivosti,
ktorú zasluhuje; keď sa Vám však nelúbi, nepríjmite ho,
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ale preto jedine neodsudzujte ani ludi ku smrtí, ktorí
neučinili nič zlého.c

Cisar Antoninus prečítal pozorne obranný spis
(apologiu) Justínov & keď itkrest'ania z Asie a z Grécka
s prosbou ku nemu sa obrátili, zastavil dobrosrdečný
panovník prenasledovanie kresťanov v celej ríši. —Ipísal
r. 153. .miestodržitelovi a vladárOm do Asie: »Bohdvia
možu tých ludí, ktorí nechcú sa im ldaňať, sami objaviť,
keď Sa i skrývajú, i majú viacej mocí, než vy, ku po

trestaniu ich. A vy, ktori žalujete _neprestajne na týchto
ludí, dajte pozor, aby ste neurobilí tých. zatvrdlejšimi;
lebo im menej záleží na živote, než na smrti pre Boha
svojeho. Oni radšej zornierajú, než by popustili vám;
preto sú oni vždy vítazmi a vy podlahnutými.
Čo
sa týče zemetrasenia, nuž prirovnajte trochu pri tom
držanie svoje s obcovaním ich-. Vy utrácate pri podob
ných nešťastných prípadoch všetku smelost', zdáte sa
nepoznávat' bohov a upúšt'ate od “všetkého posvátného;
avšak oni tým pevnejšie vtedy dóverujú Bohu svojmu.
Vy neznáte, jako' treba slúžit' Bohu, lež závidíte tým,
ktorí sa klaňajú Jemu a prenasledujete ich až ku smrti.
Už božskému otcovi mojemu písali mnohí miestodržitelia
ohladom týchto ludí, a on im odpovedal, aby, vyjmúc
keby niečo proti štátu rimskému podujali, viacej nezne
pokojovali ich. I ku mne obrátili sa velmi mnohí v po
dobnej záležitosti a ja som im odpovedal, v smysle otca
svojho (t. j. cisára Hadriana).

Keby teda ešte—_
niekto

obžaloval kresťana jako takého, nech sa osvobodí ob
žalovaný, a nech sa potresce žalobnikx Tento rozkaz
cisársky bol- v meste Efese, v stredisku to miestodržitel
ského sboru v Asii, verejne oznámený a vyvesený. Tak
mohol i vladár Adrian následkom podobného rozkazu
bránit krest'anov v Larisse, v Solune a v Athénách
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proti bezcitnej zúrivosti pohanov, jako to dosvedčuje
cirkevný dejepisec Eusebius.
Následkom rozkazov
cisárskych mohli svatí horliví mužovia, jako Justinus,

Polykarp, dejepisecHegesippus

svobodne cestovat'

po ríši rimskej a zdarne' pracovat? na rozširovaní sv.

Církve. Za panovania dobrosrdečného Antonina Pia
napisal (r. 160.) Hegesipp us, pokrstený učený Žid,
dejiny sv. Církve v 5 knihách, a sice počnúc od smrti
Pána Ježiša Krista až po "časy"svoje. Ku týmto dejinárn
pripojil soznam pápežov, od' počiatku sv. Církve až po
sv. Aniceta, ktorý toho času sedel—nastolicisv. Petra,

keď dejiny svoje Hegesippus, prvý dejepisec po sv.
Lukášovi, písal; zomrel v Ríme okolo r. 180. Za pa
novania Antonina Pia požívala ríša rimská.blahonos
ného pokoja, narušeného len krátkými vojnamí v Bri
tanii, v Dácii a _vMauretanii. Poddaným bez rozdíelu
preukazoval dobrodenie, podporoval učencov. Ale i

Antonin bol pohan a pohanské boly i mravy jeho;
lebo dla výpovede Marka Aurelia dopúš't'al sa časom
hriechu sodomského; i nezanechal potomka, ktorému
by bol mohol odo'vzdat' korunu cisársku. Návodom Ha
drianovým prijal za synov: Marka Anniusa Vera Aurelia,
obyčajne Markus Aurelius zvaného, a Lucia Vera. An
toninus Pius zomrel r. 161., i stali sa cisárami adop
tovaní synovia jeho,

4. Markus Aurelius Antoninus a Lucius Verus,
ktorí panovali od r...161. do r. 180. po Kr. P. Markus
Aurelius narodil sa z rodu španíelského r. 121.v Rime.
V mladosti bol vychovávaný výtečne, zvláštne od Stoikov,
menovite od Sexta Chéronejského a “pridržiaval sa cez
celý život svoj stoickej filosofie; napisal i spis mravo
učný o povinnosťach človeka, nazvaný »Sebe samému:
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(Mápxoc ,Avrwvívoc sl;- éauróv) a preto menovaný bol
ňlosofom. Cisár Antonin Pius prijal ho za syna, dal mu

dcéru svoju Anniu Faustinu

za manželku a radieval

sa s- ním v záležitosťach štátnych; tak že už za života
Antonina Pia za spolucisára bol považovaný. Pohanskí
dejepisci (jako Julius Kapitolinus V diele svojom »Vita
M. Antonini Philosophie; Sextus Aurelius Victor a iní)
vychvalujú jeho jako vzorného panovníka, čo však
nestojí. Mal on i dobré vlastnosti, jako múdrosť, stálost'
a spravodlívosť' oproti pohanom; ale proti kresťanom
objavil sa jako ukrutnik. Jako stoický mudrc bol tvrdý
a otupený a to jako sám k sebe, tak ik druhým luďom.
Tvrdý mudrc 'neznal, čo je kresťanská láska, kfčovite
prídržal sa pohanského náboženstva štátneho, i pova
žoval kresťanov za nepriatelov štátu a stálost ích Vo
viere za nebezpečný štátu a trestuhodný fanatismus
(slepú Streštenosť). A jako pohanski filosofi vóbec, bol
i on Velmi poverečným. Keď okolo r. 166. na Dunaji
mal vojnu s Markomanmi a Kvadami, dal hodit' na radu
istého čarodejníka dvbch levov d'o Dunaja, aby mohol
zvít'azit'. Levi preplávali na druhý breh, nepriatelia
držali ich za velkých psov, i pobili ich. Markus

Aurelius bol porazený a“ utvrdený v povere svojej.
A preto, keď pohania pri nastůpení \panovania jeho
ohrievali nanovo staré klebety o tajných zločinoch,
ktoré udajne páchajú krest'ania v shromaždeniach svojich,
že krest'ania sú príčinou. zúriacej nákazlívej nemoci a
iných pohróm, ktoré sa valily na ríšu, uveril pohanský
p_overčivýilosof týmto očerňovaniam a on, ktorý napisal
knihu o povinnosťach človeka a pritom trpel hnusný,
povinnosti človeka drzo obrážajúci, život manželky svojej
Faustiny, ktorá žíla jako verejná necudná neviestka,
obrážal práva ludskosti nevinných, svatého života, kre
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sťanských poddaných svojich čo najkrvavejšie; on, ktorý
ohlasoval spravodlivost', nedbal na prosby a odóvod'nené
obranné rečí a spisy krest'anskýčh poddaných svojich.
NaVádzaný bývalým učitelom svojím, výtečným pohan—
ským rečm'kom Korn eliom F ronto-m, epikureom

Celsom, cynikom Krescenc om a posmevačným nef
zn'abohom Lu cia-nom, dovoloval „póverečnej nahuckan'éj
sberbe pohanskej zúrit' proti krest'anom; ale vydal hned
na začiatku panovania svojho i prísne nariadenie, aby
vladári a súchvia vyhladávali kresťanov., a odvrátit sa
usilovali ich jako neznabóhov, nemravníkov a ludožrútov
ukrutným zdlhavým mučením ku zapreniu toho vraj
bláznovstva, pre ktoré žiadajú si umierať z tvrdohlavosti
a nie- z presvedčenia. I naStalo zúrivé prenasledovanie
krest'anov najprv v Rime, potom v Malej Asii a neskor
v. Gallií (Francúzsku).
V _Ríme zavdala, nasledujúca, udalost príčinu, že
pohanská sberba a vladár začali mučíť krest'anov; Ri
manka, ktorá driev s mužom svojim velmi výstupne žila,
stala sa krest'ankou &'dlho namáhala sa, aby priviedla
i muža svojho na cestu cnosti. Keď pohan vždy výstup
nejšie žil a ona sa presvedčila, že bez ťažkého hríechu
nemóže nažívat' s nim spoločne, odlúčila sa od neho
dla kresťanských pravidiel (I. Kor. 7, 15), a súdobným
rozlučným úradným lístom opatrená, _žílabohumilý _život.
Rozhnevaný pohanský manžel obžaloval ju jako kre
sťanku; ale marne, lebo cisarsky rozlučný list chránil
ju. I obžaloval pohan Ptolomea, ktorý bol vyučoval
manželku jeho v kresťanskom náboženstve. Vladár
rimský K. Lollíus Urbikus mučil ukrutne Ptolomea
iba preto, že sa priznal jako krest'an, i odsúdil ho ko
nečne k smrti. Keď Ptolomea viedli na smrť, karhal
krest'aň Lucius vladára, že odsúdil k smrti človeka,
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ktorý nedopustil sa žíadneho zločinu. I Lucius a ešte
i treti krest'an boli odsúdení na smrť, keď sa prizna]i,
že sú krest'aňmi. Keď to videla pohanská sberba, začala
.zůrit' proti kresťanom. Kresťanský mudrc a obranca sv.
Justin, ktorý jako učiteÍ Íubomudrctva žil v Ríme,
podal r. '163. cisárovi Markovi Aure'liovi obranný
spis (apol'ogiu), jako už driev Antoninovi
Pio vij,
V ktorom popisuje najprv-, jako nedávno V Ríme zase
štyria krest'ania nevinne boli usmrtení. I píše medzi inším
v obrannom spise svojom: »Povinnost'ou na'šo'u je, aby
sme oboznarnovali každého so životorn a“učením svojim,
aby chyby tých, ktorí sa prehrešujú z nevedomosti,
neboly nám pripisované a my aby neboli' sme trestaní.
Ja som obsiahol od Boha _r'nilost',že rozumiem Písmu,
i usilujem sa, vyprostredkovat' túto milost všetkým Í'uďom,
že by som pred súdom Božím nebol zavrhnutý.<< I smelo
zastáva kresťanov proti očerňovaniam, hnusným vý
mysÍom a ]žam pohanským a židovským, vysvetluje cir
kevné obrady bohoslužby kresťanskej, opisuje čisté mravy
& neohroženů stálost' veřiacich v trápeniach a pri smrti.
Nastieňuje krátko, že sa shromažďujú kresťania preto,
aby slavili tajomstvá Božie, čítavali spisy prorokov &
apoštolov, počúvali vysvetÍovania tých Spisov skrze po
mazaného (biskupa, kňaza lebo diákona), i aby sklad'ali
príspevky k almužnám, ktorými bývajú podporovaní
siroty, opustené vdovy, zajatí, biední a Cudzinci. Proti
osočovaniam, ktoré učení pohania o krest'anoch rozširo—
vali, píše: »Sám dokázal som Krescencovi, že o našom
náboženstve nezná ničoho. Keby ste neboli počuli o
rozhovore našom, nuž som hotový, ešte raz v prítom
nosti Vašej shovárat' sa s nim. Bol by to ctihodný
skutok pre cisárske veličeststvo Vaše. Ale keď ste počuli
() tých otázkach, ktoré som predložíl jemu, i o odpo
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veďach jeho, nuž znáte, že, alebo nezná učenie naše,
alebo keď ho pozná a. jako Sokrates zo strachu bab
ského pred Íuďmi neopovažuje SŠ. 0 ňom svedoctvo dať

telom múdrosti, lež je pn'ateÍom 1bawmárnej ehggly,
ktorý nikdy nevážil si krásnu vypoveďltohoze Sokrata,
ktorý riekol, že žiaden človek vyššie cenený byt' nemá,

než je pravda. Okrem toho jako cynik, ktorému všetko
je lahostajným, nemóže ani znat iné, než práve túto
lahostajnóst . . . . So dňa na de'ň. očakávam túžobne, že
působením Íubomudrcov (pohanských) & najma Cynika

Krescenca priviazaný budem na kól, aby som bolspá
lený alebo divými zverrni roztrhaný.: A jako neohro
žený kresťanský mudro predvídal, tak nezadlho stalo sa.
Blahonosné účinkovanie jeho v Ríme, kde riadil lubo
'mudrckú školu, na ktorej neskor pósobili učeníci jeho

Tacian, Rhodon a Kajus, neÍúbilo sa pohanským
'Íubomudrcom, najm'á ohavnému. cynikovi Krescencovi,
i očerňovali horlivého obrancu pravdy Božej., poneváč
'sa .bálí, že ňou budú odhalené & zastienené protimluvy
a bláznivé táraniny ích u vladárov, až konečne miesto
držiteÍ rimský Rustikus uvěznil sv. Justina & keď tento
neohrožené bránil učenie Kristovo a povzbudzoval iných
uv'áznených krest'anov ku stálosti v pravde, bol s nimi
spolu ukrutne'bičovaný 'a mečom sťatý. To stalo sa
v Ríme r. 167. dňa 14. apríla. S ním zomreli smrťou

mušeníckouChareton, Ekcelpistus, Hieran, Libe
rianus a Charicena. Pravde podobné je, že toho
času r. 166. alebo 'r. I67. podstúpila smrť mučenícku

i sv. Cecilia, ktorá pošla z vysokého rodu rimského.
R. 168. podstúpil v Ríme mučenícku smrť sv. Anicet,
pápež.
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Toho času rozšírenáš'bola už sv. Církev po celom
známom svete. Krest'ania žili“početne na Východe, a sice
v Palestine, V Syrii, V Egypte, V Malej .ASii, na Západe

mimo Italie V Gallií, V Sp anlelsku, Vó Velkej
Germanii, V Britanii. Ba i za hranice štátu rimského
zasvietilo slnce sv. —evanjelia,do Armenie, Persie,
Indie, Afriky, i ku málo známym národom, ku Sar

matom, Dakom,
Maurom

Getom,

a Getulom.

Karpom,

Skytom,

V celom svete žili už kre

sťania: to znali pohania štátu rimského, i tríasli sa pred
úpadkom zdedeného po otcoch modlárstva. A keď ba

dali, že cisár Markus Aurelius

je horlivým ctitelom

bóžkov a nepriatelom krest'anstva, začali i mimo“Italie,
najm'á V Asii krvave prenasledovat' krest'anov. Pohanská
sberba oborila sa na ubohých krest'anov, najm'á v okolí
mesta Smyrny _aPergama r. 165. & mučila ich ne
slýchaným spósobom, ktorý opisujú súvekí veriaci V pa
m'átnom spise svojom, poslanom iným cirkevným obcam:
»Telá týchto sv. mučeníkov boly prútami,a metlami také
doranené, že možno bolo uzret' svaly ich, žily a črevá.
Počas tohoto mučenia boli stályřni a neohroženými—;
a keď diváci boli pohnutí ku slzám, nebolo počut' naj
menší výkrik, ba ani len vzdychnutie z úst týchto otú—
žených bojovníkov Kristových. Ani len nezbladlí pri
pohlade na krv, ktorá rinuJa sa z nepočetných. rám;
s pokojným okom hladeli na trasúce sa črevá svoje,
s vyjasnenou radostnou—tvárou pristupovali k snajukrut
nejšiemu mučenia; a ústa ich, ktoré boly zavreté pre
najmenšiu ponosu, 'otváraly sa iba, aby zvelebovaly
Boha. Oni neboli V tomto čase V tele svojom, alebo čo
viac poslúchali iba na slová Išrístove, ktoré hovoril
v srdciach ich. Radosť nad prítomnost'ou Jeho účinko
vala tak mohútne, že opovrhovali všetkymi bolasťami;
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za šťastných považovali sa, že skrze bolasti malých
okamihov “vysvobodili sa z večných bolastí; a plameň,
ktorý pálil ich, bol lahodným ochladením, pre nich, keď
porovnávali ho s tými plameňmí, ktoré nikdy nevyhá
šajú. Iba k tým pokladom boly upriamené oči srdca
ích, ktoré Boh chystá tým, ktorí vytrvávajú do konca,
& ktoré žiadno oko nevidelo, žiadno ucho n'epočulo a
žiadno srdce ludské nepocítilo, — ktoré však Boh ob
javil- ím; poneváč neboli už viacej ,Íuďmí, lež anjelmí.
Tí, ktorých súdca odsúdil pred divoké zvery, trpeli
velké muky dlhým vaznením v žaláre, kým nezasvietil
deň, V ktorom mali byt' korunovaní. Vystierali ich (ka
tovia) nahých a krvácajúcich na roztrepané črepy &na
končíté kamene, vláčili ich, i vynakladali všetky možné
trápenia, aby zatriasli neohroženost'ou ich a ku zapreníu
Krista ích naklonili. Lebo veď ničoho _niet, čO“by peklo
nebolo vymyslelo_p_roti nim; lež neboli v stave prevýšit'
milost'ou Božou posilnených . . . . Mládenec, menom

Germanikus,

posilňoval ostatných príkladom svojím.

Driev, než bol predhodený dívým “zverom, vladár na
pornínal jeho, sústrast'ou preniknutý,. aby smiloval sa
sám nad sebou. No, sv. mučeník odpovedal mu, že chce
radšej tisícráz skór zomret', než by vykúpít' mal život
svoj utratením nevinnosti. Po týchto slovách blížil sa
smelo oproti levovi, ktorý sa ku, nemu plazive pri
blížoval, i „hladal smrť v pazúroch a vražedlných klovoch
(“zuboch) tejto šelmy, i ponáhlal sa zanechat- tu krvavú
korist' tela svojho, aby ušiel svetu, kde iba bezbožnost'
a zločin panujú. Tento hrdinský skutok vzbudil nevolu
(pohanského) Íudu, tisice pestré hlasy zahučaly, a v celom
divadle (amfiteatre) zavznely slová: »Nech trest zastihne
bezbožníkov! Doved'tesem Pol'ykarp a, biskupa! Levom

Polykarpah

81

Bolo to r. 166. v meste Smyrne, kde dvanásť,
z- Filadelfie prišlých, krest'anov skonalo udatne. Po

hanská sberba hladala všade sv. P olykar-p a, ktorý na
velké prosby veriacich opustil mesto Smyrnu. Ukryl
sa v dome, ktorý ležal neďaleko mesta, a keď sliedilo
sa za ním, uchýlil sa po niekolkých dňoch do domu
v blízkej dedine. Sotva opustil dom, prišli ta vys1aní
vojaci, uvěznili dvoch chlapcov a nemilosrdné trýznili
ich. jeden z chlapcov zradil . pri hrozných mukách
miesto, kde sv. biskup sa nachádza, ktorého i pohania
zVali otcom krest'anov. Ozbrojení vojaci vstúpili do
domu, v ktorom sv; Polykarp odpočíval vo vrchnej
izbe. Mohol sa zachránit; ale zvolal: »Nech sa ;stane
vola Božialc Sostúpil dolu _k vojakom a predstavil sa
im. Keď ozbrojenci“ uzreli storočného vznešeného star
čoka, rieklí: »Či bolo treba tolkého naníáhania ku

chyteniu tohoto dobrého starcan

Sv. Polykarp

uhostil ich štedre a prosil, aby popriali jemu .času, kým
sa prichystá. Za dve hodiny stál sv. biskup, oči k nebu
obrátené majúc,'i modlil sa horlive za celúCirkev. Ne
priatelia sa divili; i chceli prepustit' jeho, ale báli sa
sudcov. I posadili ho na osla, aby doviedliho do mesta.
Predstavili ho vladárovi v divadle, kde celý pohanský
Íud bol prítomný. Vladár riekol: »Shliadni na starobu
svoju! Alebo myslíš, že znesieš muky, pri ktorých pol
blade i najsmelší mladíci sa trasúPc Sv. biskup stál ne
ohrožené pri vyhrážkach. Vladár“ zvolal: »Zloreč Kri

stovi a prepustím ta na svobodula “Sv.Polykarp
odevedal: »Už osemdesiat rokov slúžimjemu a nikdy
nič zlého neurobíl mi; jako by som mohol teda zlorečiť
královi svojemu, ktorý vykúpil mňa?<<Vladár pokračoval:
»Prisahaj na šťastie císárovlc »Darmo namáhaš sax,
odpovedal sv. muž; »jako by si nevedel, kto som. Nuž
6
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ti zretelne vyznávam, že som kresťanom. Keď chceš
poznať učenie kresťanské, vysvetlim ti ho.a Vladár za
hrozil, že ho predhodí šelmám. Sv. muž odpovedal:
»Bude to prospechom mojim, ked'utrpením budem mócť
dostať sa k úplnej spravodlivosth A vladár hrozil: »Keď
sa nebojíš zverov, dám spáliť ťa za živalc Svmbiskup
odpovedal: »Vyhrážaš mi ohňom, ktorý zhasne v oka
mihu; lebo nepoznáš oheň, ktorý je prichystaný bez
božníkom! Ale prečo odkladáš? Rob dla vóle svojejzc
Sberba volala: »Divýmzverom Polykarpa; on je otcom
kresťanov, nepriatelom bohov našichlc Krvavé hry
v divadle boly dokončené; preto odsúdil ho vladár ku
Spáleniu. Pobania a Židía s radosťou snášali drevo na
hranicu. Sv. biskup pokojne vyvzliekal sa z vrchného
rúcha; a keď katovia chceli klinami pribiť ho na koly,
riekol: »Nechajte ma takto stáť, lebo Ten, ktorý mi dal
trpezlivósti, aby som zniesť mohol horiaci oheň, dá mi
ju, aby som sa nepohol ani bez klinov v ohni.“ A oble
čený do košele, smolou napustenej, a priviazaný ku
stÍpu dobrorečil Bohu: »Všemohúci Bože, Otče Pána
našeho ježíša“ Krista, 111ilovaného,Syna Tvojeho, skrze
ktorého obsiahli sme milosť, že poznávame Teba: .Úa—
kujem Tebe, že si mi poprial dožiť tento blažený deň,
v ktorom mám vkročiť do spoločnosti mučenikov Tvo—
jich a účasť brať na kalichu Syna Tvojeho. Č) keby
som dnes jako Íúbezná obeta predstúpiť mohol pred
Božskú tvár Tvoju! Chválím i zvelebujem a oslavujem
Teba skrze ]ežiša Krista, Syna Tvojeho, večného naj
vyššíeho Kňaza, s ktorým Tebe a Duchu Svatému nech
je sláva a zvelebovanie na veky! Amen.: Katovia pod
pálili hranicu a plamene objaly telo sv. mučeníka. Keď
videli pohania, že telo jeho ostáva neporušené, preklali
ho mečom. Na žiadosť pohanov a Židov, aby vraj kre

.!
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sťania ostatky jeho si nevzali a nectili za Boha jeho,
bolo telo jeho spálené na prach. Ale kresťania predsa
vyhrabali niektoré kosti jeho z popolu a schovali si na
pamiatku. To stalo sa r. 166. V sobotu pred Velkou
nocou. Tak zomrel mučeníckou smrťou sv. Polykarp,
biskup zo Smyrny, starec storočný, posledný učeník
sv. apoštolov, najma sv. ]ána. Tak zomrel tam i sv.

Ptolomeus. V Kappadocii umučený bol sv. Hermias
a v Syrii sv. Viktor, vojanski dóstojníci &sv. Korona.
N'esčíselný počet kresťanov umučený' bol vtedy V Asii.

Smrť sv. Poly'karpa
zapríčinila, že pohania prestali
v Smyrne mučiť kresťanov.
Toho času napisal sv. Melito, biskup v meste
Sardese V Lydii obranný spis svoj (apologiu) a odo
vzdal ho tiež cisárovi Markovi Aureliovi, V ktororri
medzi inším hovorí: »Čo nikdy človek nevidel, Vidí
teraz. Tá trieda Íudí, ktorých zrejmou známkou je

zbožnost, býva teraz prenasledovaná, nariadeniami
v Asii preháňaná. Všetci najdrzejší udavači a všetci,
ktori túžia po cudzom majetku, používajú rozkazy
cisárske jako Vítanú zámienku, potulujú sa dňom i nocou
krajom a plieňa nevinných Íudí. Keď deje sa to na rozkaz
Tvoj, nuž sa to právne deje. Spravodlivý panovník ne
móže 'nariadit' nič nespravodlivého, a my vďačne prijí
mame odplatu takej smrti . . . O to jedno iba prosíme
Teba, žeby si sám vyšetroval tých, ktorí obviňovaní
bývajú z takých protizákonných skutkov, a potom, aby
si určil dÍa spravodlivosti svojej, či zasluhujú mučenie
a smrť, alebo či majú 'svobodno a voÍno žiť. Ale ked

to uzavretie a to neslýchané nariadenie, ktoré nemajú
byť ani len proti barbarom (polodivým Íudom) vydané,
od Teba nepochádzajú, prosíme Teba tým váčšmej, aby
si nevydával nás viacej trápeniu tejto plieňacej sberby. . .
6*
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Filosofická škola, ktorej náležime, povStala síce najdriev
u barbarov, neskór však, keď u_všetkých národov štátu
Tvojeho počnúc od panovania slavného Augusta, pred
chodcu Tvojeho, šíriť začala svetlo svoje a prekvetala,
stala sa vo lvýtečnej miere pre ríšu Tvoju blaho zve
stujúcou hviezdou; lebo od toho času vyvýšenost' mena
rimského rozšírila sa čo do velkosti a slávy. Ty si ju
obsiahol jako dedič a nástupník, jako to všetci si vy
žiadali, a budeš ňou vládnut' i budúcne so synom svo
jím, keď tú školu, ktorá so štátom zmohútnela, s Augu
stom povstala a popri iných náboženstvách predchod
cami Tvojimi ctená bola, budeš ..zastávat'. A že nábo
ženstvo naše s dobrobytom štátu čo najužšie sa spojilo,
dokazuje okolnost, že od panovania Augusta velkého
dialo sa bez narušenia dla žiadosti. Medzi všetkými boli
iba Nero a Domician, ktorí namáhali sa zlovoÍnými
Íuďmi nahovoreni, odsúdiť náboženstvo naše, jako ne
bezpečné; od nich počnúc rozširovalo sa vymyslené
osočovanie na potomstvo, jako to už Íud je náchylným,
že bez skúmania veri rozširované chýry. Čo ti z ne
znániosti pochybili, napravili zbožní predkovia Tvoji,
keď tých, ktorí ohladom krest'anov obnovit' sa opovažo
vali niečo, mnohoráz pokarhali písomnými nariadeniamí.
V tomto smysle písal starý otec Tvoj Hadrián jako
iným tak i Fundatovi, prokonsulovi Asie. I otec Tvoj
v tom čase, v ktorom s ním si vladáríl, poslal rozkaz
mestám, aby proti nám násilnícky nevystupovaly, tak
najma Laríssanom, Solúňanom, Athénčanom a všetkým
Grékom. A v Tebe dóverujeme, ktorý prechovávaš
nielen tú samú mienku o nás, ale i o mnoho Íudornil—
nejšiu a múdrosti zodpovedajúcejšiu, že vyslysíš prosbu

našu.: 0 sv. Melitovi píše Poly krates, biskupvEfese,
papežovi“Viktorovi: »On bol z tých duchovných hrdinov,
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ktorých zvelebuje ježiš Kristus, že pr'e královstvo ne
beské zachovali mládenecků čistotu.: Vo všetkých
skutkoch svojich podporovaný bol tento zriedkavý muž
Boží zlváštnou pomocou Ducha Svatého. Krest'ania na
zývali ho prorokom a Tertullian vychvaluje výrečnosť
tohoto mimoriadného sluhu Božieho. Veriaci ajednotlivé
cirkevné obce riadili sa u neho vo vážných záležitost'ach
a ríadili sa dla rady jeho.
Toho .času (r. I77.) vydal i .Athénagoras,
kre
sťanský mudrc v Athénach, obranný spis (apologiuz
»Legatio pro Christianísa, „Upeaýsía mapěprnava'w“),

v ktorom zastával krest'anovproti Markovi Aureliovi,
najma proti osočovaniu z neznabožstva (čůsoo, impii)
a spis, venovaný pohanom o vysmievanej pravde
z mrtvých vstania. On píše: »Na dvojaký spósob možno
písať, alebo o pravde pre tých, ktorí si_„žíadajúiba, aby
boli obznámení —-s
pravdou, alebo pre pravdu proti ,ne
veriacim a pochybujúcim. Prvý spósob je prírodzenejší,
no druhý je užitočnejší; preto budem sa pridržiavat'

predbežne tohoto.a Ath en agoras bol driev platonickým
lubomudrcom a učitelem v Athénach. Čítaním sv. Písma,
proti ktorému chcel písať, bol obrátený a r. 166. dal sa
pokrstit'. R. 169. založil v Alexandrii
Íubomudrckú
školu, v ktorej i svatému evanjeliumu vyučoval. Mnohí
pohania boli ziskani touto slavnou školou sv. Církvi.
I 'sv. Theofilus, biskup v Antiochii, zastával toho času
(okolo r. 170.) učenie Kristovo proti očerňovaniu po
hanskému. Vo troch knihách vyučuje o Bohu a o vlast
nosťach Jeho, o nesmrtelnosti duše, o vzkriesení z mrt
vých; i dokazuje opravdivost' knih Mojžíšových; dielo
svoje končí chronologickou tabulou od Adama po časy
svoje. Konečne i učený a svatý a slavný spisovatel

Milciades a Klaudius Apollinaris, biskup v Hiera
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pole vo Frygii podali r. 176. obranné

spisy kresthnst'v'a

cisárovi Markovi Aureliovi. Ale všetky tieto obranné
spisy nemaly žiadon vplyv na tvrdého studeného filosofa,

jakým bol cisár Markus Aurelius.

I..nedbalo sa na

starý zákon rímský, dla ktorého nesmely sa využitkúvať
vynútené u otrokov proti pánom ich čeliace výpovede;
lebo krest'ania trestaní boli i na- jednoduché udanie a
očiernenie otrokov svojich. Cisar vydal nariadenie, aby
boli vypovedaní na pustý ostrov tí, :ktorí činia niečo,
čím"by nestálym myslam ludským bola vštepovaná pó
verčivá bázeň pred Božstvom.: Ba skoro isto je, že
tento Íubomudrcký cisár vydal zákon, aby krest'ania,
jako opovrhovatelia zákonov krajinských, boli uvázňo
vaní a trápení rozličnými mukami, keby obetovať ne
chceli bohom štátnym.
R. 171.vtrhli Markomani, Kvadi, Karpi a Sarmati
cez Dunaj na územie ríše rimskej, zaujali mesto Akvilea
a hrozili pustošením i samej Italii. V samom Ríme zúríla
nákazlivá nemoc, mor; pokladnica štátna bola vy

prázdnená. Cisár Markus Aurelius popredal poklady
paláca cisárskeho, ba i zlatom pretkávané a vyšívané
šaty manželkyné. I mohol proti nepriatelom bojovat'.
Pošťastilo sa jemu, že zahnal nepriatelov za Dunaj, ba
že r. 174. víťazne vtrhol i do územia _ich. A tu, buď
medzi Hronom a“Váhom, alebo medzi týmto a MoraVou,
príhodila sa s vojskom jeho památná udalosti Cisár

Markus Aurelius _nachádzalsa s vojskom svojím vo
vrchovatom kraji, v ktorom nebolo vody, obklopený zo
všetkých strán nepriatelskými bojovníky. Ustatí a letnou
horúčost'ou trápení vojaci za pět dní hynuli skoro
smádom. I poklakli krest'anskí vojaci pluku Melitenského
a modlili sa skrúšene k Bohu pred očami pohanských
súdruhov a nepriatelov, ktorí vysmievali ich. A hla,
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Zrazu zatiahla sa obloha tmavými oblaky a velký dážď
líal sa na bojovníkov rimských. Rimania chytali dážď
priehrst'ami, šišiakmi a štítami; utíšili smád svoj a na
pojili i kone svoje. Keď to Videli nepriatelia, uderili na
zaneprázdnených Rímanov. Ale pri strašnom hromobití
padaly s oblakov hromové blesky a krupobitie na úto=
číacich nepriatelov, ktorí do neporiadku uvedení, dali sa
na útek. Krest'anskí vojaci, ktorí tvorili veÍkú váčšinu
pluku Melitenského, nazvaní boli napozatým následkom
tohoto zázračného víťazstva »plukom hromobleskovým
(Legio fulminatrix)<. Cisár vraj sám písal senátu list o
tomto zázraku a krest'anský dejepisec Eusebius tvf'd'í,

že Markus Aurelius

oznamoval, jako vojsko jeho

zachránené bolo modlitbou kresťanských bojovníkov a
zvít'azilo, a preto, »že je Vola jeho, aby sa nábOženstvo
kresťanské viacej za zločin nepovažovalo, a že_keď bude
niekto obžalovaný iba preto, že je krest'anom, nech
bude prepustený bez odkladu a zase žalobník jeho upá
lený za živa.: Pamiatka tejto udalosti, ktorú okrem

Eusebia

i súvekýpohan Dion opisuje podobne, bola

zvečnená' pomnikom v Ríme a i za časov našich možno
videt' znázomenú túto udalost na stÍpe Antoninovom

vypuklou rezbou. Že cisár Markus—Aurelius dla
svedoctva Tertulliana
vydal následkomtoho zázraku
nejaký priaznivý list pre krest'anov senátu rimskému,

ačkolvek čo i nie taký, jaký podáva Eusebius,

isté

je; ale časom štvaný pohanskými Elosofami pripisoval
to víťazstvo, ktorého následkom dostal od vojska a senátu
meno Imperator, bohovi rimskému ]upiterovi Pluviovi
(Paromovi) a bol ešte váčšmej utvrdený v nenávisti
oproti krest'anom, i prenasledoval ich i neskór ukrutne.
Toho dókaz máme r. 177. v Ríme a v Gallií (Fran
cúzsku), kde potokami tiekla mučenícka krv.
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V Ríme vykrvácal r. 177. pápež sv. Šoter.
Mučenie kresťanov zúrilq V Gallií r. 177., najma

V mestách Lyone a Vienne, kde úrady s pohanskou
sberbou spojily sa proti krest'anom. Krest'ania boli, kde
kolvek verejne sa zjavili, sberbou hanobení a napádaní,
i domy ich plienené; pritom zakázala im vrchnost, aby
nenavštevovali domy, kúpele, (verejné miesta, ba ani
aby sa neukázalí na ulici. A divoká sberba obsypávala
krest'anov posmešným krikom, škrípaním zubov, prekli
naním, trhaním, bitím, vláčenírn po uliciach, kameno
cvaním a váznením, poneváč rozdráždená bola pohan
skými žrecmi, ktori rozširovali starú lživú povedačku,
že požívajú Íudské m'aso pri večerách svojich, bez
ohladu na pokrevných pachaju smilstvo a tropia mnohé
iné nešlachetnosti l vydala,rVrchnosť rozkaz, aby po
chytaní boli; všetci krestania. I naplnené boly žaláre
“tolkými uVáznenými, že mnohí kresťania zomierali od
“smradů a hladu. Uvázneni pohanskí otroci, ktorí patrili
zámožnejším krest'anom, vyznávali zo strachu pred mu
kami. návodom vojakov mnohé lživé obžaloby zo zlo
činov na krest'anských pánov svojich, ktorých sa tí
nedopustili nikdy. To dialo sa pri neprítomnosti miesto
držiteÍovej. A keď tento prišiel, dal uvazpených kre
sťanov hrozne mučit', aby vyjavili zločiny, kterými očierq
ňovala ich zúrivá sberba. Najviac trpeli: sv. Pothinus,

biskup z Lyonu, Konkordius, kňaz a správca istého
.chrámu,"lekárAlexander, vo Vienne diakon San ktus,
novokrstenec M a _tu_rus, mešťan rimský A ttalus z Per
gama, Is—ročnýmladík _Pontikus -'akrest'anská slúžka
B\landina.
Keď to" mučenie Videl vznešený mladík

Vettius Epagatus,

rozhorlený chcel zastávat pred

súdom bratov svojich a sestry V Kristu. Miestodržitel
dal chytit jeho a hodít' k obžalovaným do žaláru.
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() tomto krvav'ommučení pisali kresťania z L—yonu

a z Vienn y cirkvám v Asii a najma vo Frygii, odkuď
k nim biskupi a kňazia-boli prišli, nasledujúci list (Euse
bius H. E. I. 5. c. I.:) »My sluhovia Ježiša Krista z Lyonu
a z Vienny v Gallií prajeme bratom svojim V Asii a
Frygii, ktorí majú tú istú vieru a tú istú nádej s nami,
pokoj, milost' a osl'ávenie od Boha Otca a Ježiša Krista,
Pána našeho! Nikdy slová naše, nikdy pero nebude
V stave opísat' velkosť prenasledovania, Vzteklost' poha
nov proti Svatým, horkost múk, ktoré vytrvale pod
_stúpilisv. mučenící.- Nepriatel vynaložil všetky sily svoje
proti nám, jakoby bol _chcel pOukázať na tie trápenia,
ktoré pripraví vyvoleným pri posledňom príchode svojom,
keď bude daná jemu v'áčšia moc proti nim. Ale milost'
Božía bojovala za nás. ()na osvobodila slabých z bojov
ného hluku a poslala do neho mužov, ktorí neohroženou

smelostou svojou podobali sa stlpom, proti ktorým každý
nepriátglský nápad bol marným. Títo hrdinovia pova
žovali každy posmech a muky za nič, aby len mohli
byť spojení 'čím skór s—JežišomKristom, a tak učili nás

prikladom svojím, že utrpenia tohoto'času nemóžu sa
porovnat k budúcej sláve, ktorá sa má zjavit' v nás.
Tí zpomedgi nás,“ktorí boli t'ahaní pre viem ku zodpo
vednosti, vyjavili ju svobodne, i\boli hodení do žaláru,
kým neprišiel miestodržítel. Keď po niekolkých dňoch
miestodržitel prišiel do mesta, bolo treba im predstúpít'
pred súdnu stolicu jeho a tento príkry súdca trýznil ióh
velkou tvrd'ost'ou, tak že mládenec, menom Epagatus,
ktorý práve bol přítomný, nemohol sa premóct' & ne
prejavit nevolu svoju nad tým. Bol krestanom a srdce
jeho žiarilo vrůcou láskou k Bohu a velmi útlou láskou
oproti blížnym. Mravy jeho bol-yčisté, život jeho prísny,
ačkolvek nachádzal sa v tom veku, v ktorom 'horieva
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náruživost' plným plameňom. Verne kráčal cestami Pá
novými, plnil prikazy Jeho a „bol vždy hotový slúžit'
Bohu, Církvi a bližnérnu; i vždy horel horlivost'ou pre
čest' Pána Božského a srdečnost'ou pre spásu bratov
svojich. Tento teda prosil o dovolenie, aby mohol pre
hovoriť slovo obranné zao krest'anov; i chcel dokázat,
že očerňovanie z neznabožstva a z beznáboženstva,
ktorými krest'ania boli obvinovani, je holé osočova-nie.
Ale v okamihu povstal hluk nesčíselných hlasov proti
nemu Vókol dokola stolice sudcovskej. I sám sudca bol
nahnevaný na neho, nedovolil mu hovoriť v prospech
obžalovaných a pýtal sa ho, či je kresťanom. Epagatus
priznal sa slavnostným hlasom a na skutku bol pripo
čítaný ku mučenikom. Sudca menoval ho posmešne
pravotárom krest'anov, a tým miřňovolne vyjadril týmito
slovy najv'alčšiu chválu jeho. A toto slavné meno za
sluhoval v plnej miere; lebo tak velmi, áno viac než
Zacharias bol plný Ducha Svatého pre vnútorného
Pravotára svojho a Utešítela. To dokazovala ohnivá
láska jeho, s jakou obetoval mladý život svoj za bratov
svojich. On bol pravým učeníkom Ježišovým a nasle
doval Baránka, kamkolvek išiel. Priklad jeho povzbu
dzoval ostatných krest'anov, 'ktori hlasne jako taki sa
vyznávali, a s radost'ou, ktorá svietila z obličají a z hlasov
ich sa predzradzovala, vyznávali, že sú hotovými spe
čatit' Vieru svoju krvou svojou. Besnota sudcu a Íudu
obrátila sa proti blahoslavenému Sanktovi, diakonovi
Církve v Lyone, proti Maturovi, ktorý nedávno sa bol
obrátil na kresťanskú vieru, proti Attalovi a proti panne,
Blandina menovanej, ktorá bola otrokyňou. Obávali sme
sa, že táto Blandina pre velmi útlu telesnú povahu
svoju nebude mat' smelého srdca, aby sa priznala jako
kresťanka; ale táto smelá deva vzbudila obdiv u všetkých
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prítomných a unavila katov', ktori od rána do večera
striedave mučili ju. Keď vynaložili všetky možné spó
soby mučenia na tele jej, ktoré l_ennajzlostnejšia ukrut
nost' vymysleť je v stave, presvedčili sa, že treba im
ustúpiť; i prinútení boli vyznat', že “slabá.deva prevýšíla
ich. Nemohli pochopit', jako je možno, že ešte žije, keď
jediná- z múk, ktoré pretrpela, viac než dostatočnoú
bola, aby ju pozbavila života. Ale táto divotvorná deva
dosahovala nové sily, kedykolvek zamieňali sposob mu
čenia. Svedoctvo, ktoré vydala Kristovi, zdalo sa obži
vovať ju; polahčenie a pokoj jej pozostával' z výkriku:
»Ja som kresťankou; nič hanobného nedeje sa medzi
namilc I diakon Sanktus trpel neslýchané muky 5 nad
Íudskou smelosťou. Pohania úfali, že ulovia niektoré
slovo, ktoré by bolo nehodným jeho; ale stálost jeho
bola takou velkou, že na otázku, jaké má meno, jakého
je stavu, z ktorého mesta a z ktorej krajiny pochádza,
vždy iba v reči' rímskej odpovedal: 3Ja som krest'anlx
A tak vyznal krest'anstvo jako jediné meno svoje, jako
jedinú pýchu svoju, jako všetok majetok s-voj. Nepre
možená stálost jeho podnecovala sudcov a katov ku
vzteklosti. Po obyčajn/om trýznení rozžiarili medenné
dasky na ohni a príkladali ich na najcitlivejšie a naj
útlejšie čiastky tela jeho. Sv. muče'ník díval sa a cítil,
jako pečené je telo jeho za živa, i ani nepohol sebou,
áno neprejavil ani najmenšieho znaku, jaký bóÍ cítí,
Katovia iba vtedy prestali mučit jeho, dokým celé telo
jeho nebolo jednou velkou ranou. Sotva bolo možno
poznat' na ňom niektoré stopy podoby Íudskej; všetky
údy jeho boly alebo skrátené, alebo okyptené, alebo
vyšlopené. Avšak on, jakokolvek bolo telo jeho pred
metom obdivovanía, _bol neohrožený vo vyznávaní
pravdy; lebo oduševňoval ho Ježíš Kristus, ktorý účin
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koval divy všemohúcnosti Svojej v ňom, a ktorý tieto
bezpodobné ostatky použil, aby zahanbil tyrana, pre
mohol zlého ducha a zničil moc jeho. Zrejme vidno
bolo tu, že láska Božia, keď je opranivá a úplná, za
'háňa všetku bázeň a odníma pocit boÍasti. Keď krvaví
katovia videli svatého mučeníka žiVého a neporušeného,
začali mučit ho 'znovu, & mysleli, že podvrát'a stálost

jeho. Otvorili' znovu zapálené rany jeho i trýzníli ho
opatne železom a ohňom, keď tieto rany boly v takom
stave, že sotva mohly zniésť najmenšie dotknutie. „Ale
velmi pomýfení boli v očakávaní svojom. Lebo zrejmým
zázrakom všemohúcriosti Božej zapríčínily tieto nové
muky uzdravenie ranám, ktoré mu prvé zasadily, a telo
sv. mučeníka bolo celé zdravé. Keď videli, že všetko
toto trýznenie bolo mamé, hodili Svatých \do strašného
žaláru a vložili nohy ích do klady. Táto klada bola
drevené mučidlo, ktoré roztahovalo velkou silou nohy
mučeníkov. V tomto hroznem položení, jaké sa iba
myslet dá, vynakladali katovia všetko možné, čo sa iba
myslou poňať može strašného v umeni mučiarskom
proti nim; lebo boli celí rozbesnení preto, že často boli
přemožení skrze polo'mrtvých ludi. Toto ostatné trýznenie
bolo také „hrozné, že zomrelí mnohí z nich. Toto do
pustil Boh ku oslave Svojej. Niektorých zachoval pri
živote, navrátil im Zdravie telesné a*rozhojnil novými
bojmi silu duše ích. Ačkolvek pozbavení všetkej pomoci
Íudskej, oduševnení boli takou sílou, že i tešili a po
vzbudzovali prítomnýchm
»Medzitým daný bol rozkaz, aby bol chytený sv.
Pothinus, biskup z Lyonu. Poneváč bol vyše 90 rokov
starý a vtedy chorý, treba bolo, aby bol nesený; ale
vrúca túžba po muče'níctve učinila ho mladým v oka
mihu neohroženého vyznávanía jeho. Í.ud, ktorý bežal
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za ním, nemohol sa nasýtiť ohavnými Výkrikami a zne
uct'ovaním. Svatý starec vydal Skvelé svedoctvo Božstvu
Vykupitela svojeho. S nevýslovnou vážnost'ou a hlbokým
dórazom odpovedal súdcovi na otázku, kto je Boh kre
st'anov: ,Keby si bol hoden, poznal by si Hol“ Hneď
bol násilne odvlečený s miesta a ukrutne bitý. Tí, ktori
bližší boli sv. starcovi, bili ho &socali rukami a nohami,
oddialenejší hádzali do neho tým, čo padlo do rúk ích-,
bez toho, že by boli ohliadali sa na vysokú starobu
jeho. Všetci pokladali by si boli za bezbožnosť, keby
boli premeškali zneuctit nepriatela bohov svojich Polo
mrtvý vytrhnutý bol z rúk týchto zúrivcov a hodený
do žaláru. S blahoslavenou radosťou položil hlavu svoju
r. 177. s celým zástupom mučenikov za pravdu Božskú.<<
»Ešte dívotvomejšími boli _títo sv. mučeníci skrze
hlbokú pokoru svoju pOpri tolkých a takých bohatier
skych cnost'ach. Ačkolvek všetci vyznali Pána Ježiša,
pretrpeli najhroznejšie muky s najváčšou stálosťou a
nosili slavné známky víťazstva svojeho na tele, predsa
neverili, že zasluhujú meno—mučenikov, a nemohli ani
strpet' to, keď. bolí takto menovaní. Keď sa prihodilo
nám, že sme pomenovali v rozmluve takto ich, alebo keď
dostali listy pod takým slavným oslovením, bývali z'armú
teni nad týmbolastne a nemohli sa premóct', že by nás
útlocitne, ale i vážne nepokarhali. Toto slavné meno,
hovorie'Vali, náleží iba tým, ktorí dokončili beh svoj,
alebo ktorých prijal Kristus v okamihu vyznania “ich,
ale nie biednym tvorom, jakými sme my. I stískali nám
ruky, pokropili nás slzami a zaprisahávali nás, aby sme
modlitbami svojimi vyprosili tú milost im, aby št'a'stne
dokončili beh utrpenia svojho. Medzitým _ozdobení boli
všetkými cnosťami mučenikov. Útlocit ich, trpezlivosť
a vysokodušná smelosť, ktorá povznášala ich nad všetku
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bázeň, činily ich hodnými tohoto mena, ktoré sa .spe
č0va1i prijať. A jako pokora y srdci ich, podobne pa
novala láska v srdci ich. Všetko snaženie ich a celá.
usilovnost' smerovaly k tomu, aby nasledovali lásku
Ježiša Krista a myšlienky svoje riadily dla myšlienok
Jeho, ktorý tak miloval Íudí, že zomret' volil i za nich.
Jako On, tak odpúšťali i oni nepriatelom svojim a za
sielali k Bohu vrúcne modlitby za p'renasledovnikov
svojich a trýzniteÍov. Žiadneho človeka neodsudzovali;
velkú sútrpnost' mali s každým človekom, najma s-hrieš
nikami, ktorí sa utiekali ku pokániu. Niektorí podÍahli
pri'prvom výsluchu z bágne pred mučením a predsa
boli hodení do toho istého žaláru, v ktorom boli sv.
mučeníci. Lež nikdy. neprejavovali (mučeníci)- trpkú roz
h'orčenost' proti týmto zbabelým zapierateÍom Viery; čo
viac podávali im láskave ruky svoje, aby pozdvihli ich
z pádu, prejavovalí útlocit milujúcej a útrpnej matky
oproti nim, ivyprosili hojnými slzami, ktoré vylievali
pred tvárou P'ánovou, od nekonečného milosrdenstva
znovu smierenie bratov svojich. A pokleslí uznali sku
točne chybu svoju a napravili ju potom veÍkodušným
vyznávaním. I poslúžilo obrátenie ích ku cti Kristovej,
a pohanom ku zlosti; lebo keď sa dostavili ku druhému
výsluchu, ktorému mali byt' podrobení iba na oko a jako
taki, ktorých chceli prepustít' na svobodu, velmi zadivil
sa súdca, že teraz vyznávajú Krista. V 'tomto pred
savzatí potVrdení boli horlivým krest'anom, ktorý sa

menoval Alexander,

a dla stavu svojho bol lekárom.

On sblížil sa stolu sudcovmu a napomínal ich op'átova
nými znaky, aby sotrvali neohrožene vo vyznávaní
viery. Í„ud zbadal to, i bol rozpajedený, že ti, ktorí
driev zaprelí vieru, teraz vyznávajú stále ju; i obrátil
celú besnotu svoju proti Alexandrovi, ktorého udali
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súdcovi, jako zapríčinitela tejto premeny. Súdca pýtal
sa hneď, kto by bol; ale on odpovedal: ,Ja som kre
sťanl“ Na túto odpoveď pridaný bol mučenikom, od
súdený k divým zverom a korunovaný tou istou ko
r'unou.x

Po niekolkých dňoch boli odsúdení _vázni ku roz

ličnýmpokutámsmrti.Ma'turus, Sanktus, Attalus
a Blandina

mali byť predhodení v divadle divym

žverom. Po novom mučení dovedení boli do divadla.
Keď šelmy neublížily im a v divokých skokoch iba
hodily sa ku nohám ich, žiadala rozhnevaná pohanská
sberba, aby Maturus a Sanktus boli priviazaní reťazmi
na železné žeravé stolice, a pomaly pečení. Keď žili
po mnohom trýznení, prebodli im katovía hrdlá. Blan
dinu priviazali s rozpiatyma rukama na stlp; ale žiadna
šelma nedotkla sa jej, i odviedli ju do žaláru, aby na
druhý deň bola usmrtená. Predvedený bol Attalus; na
prse jeho zavesili tabulku s nápisom: »Attalus, krest'an.é
I prevádzali ho katovía _vókol do kola v divadle. Po
hania škrípali zubami a žiadali s krikom skorú smrťjeho.
Keď miestodržitel počul, že “je mešt'anom rimským, dal
soťať ho dla zákonu; s ním skonal v divadle i lekár

Alexan d er pod mečomkatovým. Naposledy privedení
boli do divadla ku zakončeniu krvavých ihiěr Blandina
a ls-ročný mladík Pontikus. Najdriev boli bičovani a
Pontikus bol potom predhodený šelmám. Po mučeníckej
smrti jeho pozakrúcaná bola Blandina do sieti (čerenca)
a predhodená zúrivému bujakovi. Tento Vláčil ju po
arene, vyhadzoval rohami do povetria a keď ešte žila
a zvelebovala Boha, prebodnutá bola nožom katovým.
Zúriví pohania predhodili mrtvé telá vyhladovaným
psom, posbíerali ostatky ich, spálili ich a hodili popol
do rieky Rhodanu.
,
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'Takým spósobom umučení boli 48 krést'ania v

Lyóne a vo Vienne.
Po krátkom čase podstúpili VIyone
mučenícku
smrt' dvaja vznešení mládenci, sv. Epipodius a Ale
xander;
po hroznem mučení prvý bol sťatý, druhý
pribitý na kríž. I, V druhých mnohých mestách Gallie
tiekla krv mučenicka. V Šneste Autune
(čítaj (')tyney
slávili pohania jednoho dňa ohaýnú slavnost; ulicami
nesená bola v_ slavnostnom spriev'ode socha bohyne
Cybely; Symforian,
mladík zo vž'n'ešenej šlachti'ckej
rpdiny, nepoklonil sa modle Pohania chytili ho, pred
viedlí miestodržiteÍovi Herakliovi so žalobou, že zneuctil
bohyňu a dal verejne pohoršenie. Heraklius oboril sá
na mládenca: »Jako je možno, že si unikol namáhaniu
mojemu? Myslel som, že je celé mesto očistené od kre
sťanoy. Povedz mi, prečo nechceš obetovať-velkej bo
hyni našej CybelePe Symforian smele odpovedal: »Táto
modla je vynálezkom zlého ducha, ktorý upotrebuje ju
ku zkaze Íudí. iKresťan, ktorý nevemý Bohu svojemu
sa .o'dovzdáva ohavnej., náruživosti, upadne do v'ečného

zatratenia; lebo Boh nášurčil, že pokuty za hriech a
večná odplata nasleduje'za cnosť. Ja móžem dostať sa
iba vtedy do blah'oslavenej večnosti, keď zotrvám vo
vyznávani svatého mena Jeho a v cnostnej nevinnosti.;
Na tieto slová rozkázal súd'ca katom, aby bičovali prú
tami vznešeného mládenca a; hodili do žaláru. I vyna
snažoval. sa potom„ aby ho nahovoril Slubami a hrozbami
ku zapreniu Viery. __I“zvolal rozhnevaný konečne: »Keď
neobetuješ hneď Cybele, dám mučit' teba a vydám ta
na smrt!: Pokojne odpovedal Symforian: »Bojím sa iba
všemohúceho Boha, ktorý stvoril mňa, a slúžiť móžem
iba Jemu! Telo moje máš 'v moci, dušu nikdylc A súdca
Heraklius vyriekol súd: nBohórúhač Symforian nech sa
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odpraví níečom na pomstu bohom a. zákonomk Ked
vedený bol na miesto popravné, volala za ním vznešená
matkas hradieb mestskýeh: »Synu mój, Symforiane, mi..
lovaný synu, mysli si na živého Boha! Ukáž smelosť
svoju, synu mój! Smrť nikdy nie je“ hroznou; lebo ona
vedie k istému životu. Pozdvihni zrak svoj k nebu a
opovrhuj mukami, ktoré trvajú iba niekoÍké okamihnutia.
Buď vytrvalým, i premenia sa ti vo- večné blahoslaven
stvo !: Táto Viera hrdinskej matky, ktorá zvíťazila nad
prirodzeným útlocitom, zasluhuje takého obdivu, jako
Viera, dla ktorej šl'achetný syn víťazne premohol hrózu
smrti mučem'ckej.

Cisár Markus Aurelius

nepokOril r'. 174. ne

priateÍov na Dunaji; vojna dokončila sa mieřnym vy
jednávaním. A Markomani, Kvadi a Sarmati zase ob
novili nepriateÍské nápady sVoje na ríšu rimskú. I uzavrel
cisár, že si ich podmani. R. 178.vybral sa zase s velkým
vojskom na stredný !unaj , i podarilo sa jemu r. 179.,
že napádatelov vo velkej bitke pri Kamutume (oproti
DeVinu) porazil. Ale moc panstva rimského sklesla,
ktoré mnoho utrpelo popri mravnom úpadku strašným
morom, prineseným skrze vojsko z Východu a rozširo
vanýrn—i po západných krajinách. A pred dokončením

vojny onezdravel nebezpečne'i Markus Aurelius
vo Vindobone (terajšej Viedni). Pred bližacou sa smrt'ou
povolal ku lóžku svojemu ministrov, vojvodcov- a pria
teÍov, predstavil im syna svojeho Kommoda, pozdvihol
sa pomaly 2 lůžka, držal k nim reč, napor'nínal ich, aby
miesto neho bolí synovi budúcimi otcami a radcami;
upomínal, aby nedovolili nepriateÍovi sa zotaviť, i aby
pokračovali vo vojne. I synovi dával rady a poukazoval
na povinnosti. Potom poklesol bezsilný na. lůžko a zomrel
dňa 17. marca r. 180., v 58. roku svojom. Telo jeho
7
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bolo prenesené do Rima a pochované v náhrobke
Hadrianovej . Cisár-ňlosof popri mnohých cnost'ach svo
jich pohanských nepovzm'esol _panovaním 'svojim štát
rimský, ktorý nestal sa lepším a šťastnejšim; ale poklesol
vinou jeho ešte horšie. Všemožne napomáhal vzrast
nemravnej, necudnej modloslužby pohanskej. Necudnej
manželke svojej Faustíne, ktorú medzi bohov ríšskych
vríadil, vystaval nádherný chrám po ohavnom cudzo
ložnom živote a smrti jej. Spustlosť mravov pohanských
odchovala syna jeho a pomstila sa na mohutnom štáte,
keď tento nezdarný syn veslo vlády prevzal.

5. Kommodus, Pertinax a Didius Julianus.
Od r. 180. do r. 192. sedel na stolici cisárskej

Kommodus, ktorý býval zvaný iK. Lucius Aelius
Aurelius, alebo tiež Markus Antonius, _aotcovi
svojemu, Markovi Aureliovi, V ničom nebol podobný
Narodil sa ,z nemravnej cisárovny Faustíny dňa 31.aug.
r. 161. Otec-Íubomudrc chcel nástupcu trónu cisárskeho
príkladom svojim vychovávat & tak šťastie ríše rím'skej
zabezpečit. Už V štrnástom roku veku jeho (r. 175.)vzal
ho so sebou na výpravy vojanské proti Germanom a
iným náródom na Dunaji, jako neskor i proti slavnému
vojvodcovi Avidiovi—Kassiovi,ktorý, pyšný na vydobyté
víťazstvá nad Východnýrni národami, vzbúril sa bol proti

cisárovi Markovi Aureliovi. Keď Ko mmoduszpo

smrti

otcovej (r. ISO.) jako devát'nást'ročný mladík 'prevzal
Vládu, dokázal sa hneď nehodným dóvery zomierajúceho
otca. Prvý skutok jeho panovnícky bol, že uzavrel ha
nobný pokoj s nepriateÍmi, proti ktorým otec jeho všetko
*nožné vynaložil; a to urobil preto, aby pohodlne mohol
hýrit'. Z pevností podunajských vyždvihol všetky posádky
a Výbojni Markomaní, Kvadi a' Sarmati tisli sa- napred
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otvorenýmí, bezzbranými hraniciami a hrozili záhubou
štátu rimskému. Íahtikársky panovník, opanovaný mi—
lostníkami. Anterotom, Perrenidom a konečne Kleandé
rom, žil VRíme vesele, bojovával jako gladiator verejne
v. divadle (amfitheatre) s divými šelmami a s gladiato
rami a týmito zápasy snažil sa zaslúžit' si meno Herkula
rimského ; obluboval si veselé skvostné hody a pijatiky,

nesmyselné a neslýchané ukrutností, iodovzdával sa
hanobnému smilstvu. Nedóveroval nikomu a bol i tým
na postrach, ktorých najvyššími dóstojenstvami a veli
kými bohatstvami bol podaril. Jako šialený rozhadzoval
majetky štátne a dóchodky. A keď nestačily dóchodky
štátne na márnotratnost' jeho, začal povyšovat velmi
dane a iné poplatky, predával úrady neschopným a ne
hodným mužom a vraždil bohatých a vážnych ludi. A
ochablí Rimania snášali nesmyselné tyranstvo jeho!
Vojnám vyhýbal; ale predsa za dvanást'ročného pano—
vania jeho bojovalo vojsko rimske šťastne s Kaledon
cami v Britanii. K ommo du s neprenasledoval kresťanov
& sv. Církev požívala za panovania jeho vo všeobec
nosti priaznivého pokoja, tak že i V Ríme mnohí bohatí
a vznešeného rodu mešt'ania a vysokí úradm'ci cisárski
prijali učenie Pánaježiša Krista. Pričinou“toho vlúdneho
zachádzania s krest'anmi mala byťMarcia, kráSna man
želka jeho, ktorá za dlhý čas srdcom jehovládla, a dla
Origenesa (Philo. Orig. I. 9. c. 12.) po smrti cisárovej
žíadala od pápeža Viktora I. (od r. 193. do r. 202.)
soznam krest'anov, kton' boli vyhnaní do Sardinie, ipo
slala velké dary & množstvo peňazí ku v_ykúpeniu ích.
Ale pri tom všetkom i za lahtikárskeho panovania

Kom'modovho

tiekla krv mučenícka; lebo mnohí

miestodržitelía a vladári neprestávali prenasledovat kre

sťanovna pást'svoju, jako Arrius

Antonius

v Malej
7*

100

Asii, ktorý po mnohom mučení nevinných krest'anov,
keď sa ku _stolicijeho súdnej V zástupoch hrnuli a jako
krest'ania dobrovoÍne sa udávali, rozhorčený a omrzený
zvolal: »Keď tak velmi túžite po smrti, iďte a shoďte
sa sami so skalylm V samom Ríme odsúdený bol k smrti

senátor Apolloniígs

a to jako kresťan i s otrokom

svojim, ktorý ho bol obžaloval; oba boli dla- zákonu
Traj anovho usmrteni a sice Apollonius bol sekerou sťatý,
ačkolvek sv. mučeník vieru svoju pred celou radou
cisárskou (senátom) pisomne bránil.
Ukrutnosti, ktoré páchal cisár Kommodus, vzbu
dily mu nepriatelov, ktorí ho dňa 31. decembra r. 192.
zavraždili. Niektorí spisovatelia tvrdia, že sa to stalo
s privolem'm Marcie. Ona vraj chcela sa zachránit pred
nebezpečenstvom, ktoré hrozilo hrdlu jej od ukrutného
vražedlníckelío manžela. Po zavraždení 3I-ročného cisára
Kommoda nastaly velké nepokoje v štáte rimskom, ba

„ivnútorné vojny medzi Pescenniom Nigrom, voj
vodcom na Východe, 'Klodiusom Albinom v Gallií
a Septimom Severom v Pannonii. A tieto 'búrky
politické zapríčinily, že mnohí kresťanía boli do vyhnan
stva poslaní, .postínaní a ukrižovaní.
Medzítým získali vrahovia-fKomrnódO'vítelesnú stráž
cisá'řsku, i dali vyhlásit r. 193. za cisára rimského Per

tinaxa, prefekta v Ríme.Publius Helvius Pertinax
narodil sa r. 125. po Kr. P. Z počíatku bol učitelom
v Ríme; neskor vstúpil do vojska, stal .sa stotníkoin
(centurionom) a vyznačil sa v niekolkých bitkách. Cisár
Markus Aurelius sveril mu velitelstvo jednej kohox'ty,
ktorá bola poslaná do Syrie. Nezadlho na to vymenoval
ho tento cisár za senátora a vojvodcu vojska rimského
proti Markomanom, Kvadom a Sarmatom, ktorí zne—
pokojovali severné podunajské provincie. Za panovania
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cisára Kommoda bol Pertinax prefektom v Ríme, a
jako taký vyvolený bol povstalcami za císára. Pano
vanie jeho bolo krátke; lebo trvalo iba za osemdesiat
sedem dní; krest'anom bol naklonený. Pretoriani (te
lesná stráž cišárova) spósobili už V tret'om mesiaci
r. 193. proti nemu vzburu,_ v ktorej zahynul; i opovážilí
sa po smrti jeho pri pokles'nutí štátu dóstojnost' cisársku
dražbou predávať.

Tak stal sa bohatý senátor rimský Didius Juli
an us r. 193. cisárom rimským; lebo sÍúbil pretorí-anom
(telesnej stráži cisárskej) najvyšší obnos peňažn'ý zpo
medzi všetkých tých, ktorí uchádzali sa boli o korunu
císársku. Ale ani tento cisár nepanoval dlho; lebo bol

po 66 dňochkorunypozbavený.Septimus Severus,
vojvodca V Pannonii, bol od plukov svojich v meste
Sabarii za cisára vyhlásený, prišiel do Rí'ma, vyriekol

nad uvázneným Didiom

]ulianom

výrok smrti,

ktorý jako starec šesťdesiatročný bol r. 193. zavraždený.
Na trón cisarsky dosadol '

6. Septimus Severus,
ktorý Panoval od r. 193. do r. 211.Narodil sa dňa II. apríla
r. 145. v Afrike ,a udatnosťou svojou dostal sa za vodcu
vojska rimského do Pannonie, ktoré ho veÍmi ctilo. Jako

rozpráva Tertullian,

bol tento cisár v mladom veku

z nebezpečnej nemoce olejom vyliečený skrze kresťana,
menom Prokulusa Torpaziona. Keď stal sa cisárom, po
volal dobrodinca ku dvoru svojemu, radieval sa s nim-,
áno sveril mu i syna svojeho Marka Aurelia Basiana
ku vychovávaniu. Pohanskí spisovatelía hovoria, že syn
císáróv, odchovaný krest'anskou služ-kou, v siedmom
roku svojom rozplakal sa, keď videl, že chlapec, s kto
rým sa ihrával, preto bol bitý, že bol náboženstva židov
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ského, to jest kresťanského (lebo Rimania až po tieto
ča'sy považovali krest'anov za Židov). Preto cisár

Septimus

Severus

s počiatku panovania svojeho

naklonený bol krest'anom, neprenasledoval ich, ba často
ráz sám zastával “vznešené krest'anské "paničky proti
pohanskej sberbe, ktora napadala krest'anov, a len V nie
ktorých krajinkách rozsiahlej ríše" zachádzali miestodrži—
telia a vladán' ukrutne a tyransky s kresťanmi, ktorí
horlivosťou svojou niekdý sami proti sebe vzbúrili po

hanskú sberbu. Preto podal cisárovi Septimovi Se
verovi učený Tertullian, kňaz v Karthagu a naj
starší latinský spisovatel cirkevný r. 198. obranný spis“

svoj (apologiu),jako to dosvedčuje Eusebius
Aby víťazstvá sv. Církve boly oslávené,
sa toho času k utrpeniu a stálosti mučeníkov
horlivých učencov krest'anských. Takým, ktorý
spisami hájil pravdu Božiu a Skvelé svedoctvo

dával,'bol spomenutýkňaz Te rtullian,

(V., S.).
pripojila
múdrost'
učenými
jej vy

ktorý sa r. 160.

v meste Karthagu v Afrike narodiL Otec jeho bol po
hanom a stotm'kom vo vojsku cisárskom. Dostalo sa mu
výborného vzdelania, i stal sa slavným rečníkom a pra
votárom. Neohrožená stálost sv. mučeníkov otvorila mu
oči a v tridsiatom roku veku svojeho stal sa kresťanom
& neskor. kňazom. Od toho času vynakladal všetku
učenost' svoju v prospech poznanej pravdy krest'anskej.
Vo spise svojom »Apologia kresťanstvac píše cisárovi

Septimovi

Severovi

a správcomríše: »Keďpravda

pozbavená je každej cesty ku obrane, dovolte, aby sa
blížila mlčanlivým písmom k ušiam Vašim! Ona neprosí
v pojednaní svojom .o milost, i nečuduje sa nad osudom
svojim. Ona povedomá je sebe, že, jakoby bez vlasti
na tejto zemi, lahko postretáva medzi cudzincami ne
príatelov, ale že póvod svoj, nádej, stánok, šťastie
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a dóstojnost' svoju V nebi nachádza. Len tú žiadost' má
niekedy, aby nebola oslyšaná. Čo-že sa i protiví zá
konom, keď bude vyslyšaná? Asnáď bude sa zdat' ludu
o moc vyššou, keď tieto (zákony) počutú pravdu od
súďalc I hovorí, že zákony, ktoré odsudzujú nábožen
stvo krest'anské, sú nespravodlivé a že boly dané skrze
zlostných panovníkov, ktorých skutky a pamiatku sami
poham'a nenávidia. Vyhlasuje to pokračovanie, dla kto
rého iba len pre meno svoje niekto trestaný býva na
živote, za velkú neprávost' a prevrátenost' Íudskú. Bo
juje proti narieknutiu, že krest'ania neklaňajú sa bohom
štátnym a preto že sú neverci, neznabohovia; rozprava,
že preto nemajú byt pokutovanými, i predostiera pred
oči póvod bóžkov pohanských, pošetilosť a b'láznivost'
poklony a vzývania ich, nehanebnosti obradov pohan
ských, i zakončuje slová svoje obranné, že modly ne
hodné sú vzývania, a že sú zlými duchami, ktorí klamú
Íudí. »Doneste nám jednoho (bóžka, modlu) z nich,
0 ktorom sa verí, že ho obživuje Božstvo a že reči
jeho sú výpoVeďami Božskými, a ktorýkolvek krest'an,
ktorý rozkáže jemu hovorit', prinúti ho k vyznaniu, že
je opravdive zlým duchom, ktorý sa dáva zbožňovat';
a ked to nevyzná, preto že sa neopováži krest'anovi do
očí Íuhat', nech sa odsúdi tento krest'an na smrt.—:Keď

učený Tertullian

takto smelo opovažuje sa vyzývat

pohanov, nuž musela byt moc vyháňania zlých duchov
toho času ešte vo sv. Církvi velmi udomácnenou a vše
obecnou. Potom ospravedlňuje krestanov proti osočo
vaniu z neznabožstva a objavuje predmet vzývania ích,
živého Boha, v najkrajšom svetle týmito slovy: »Boh
krest'anský je Bohom, ktorý Všemohúcnost'ou Svojou
z ničoho stvoril Všetko, ktorý múdrost'ou Svojou riadí
všetko, prozretelnost'ou Svojou spravuje všetko.. Tejto
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najvyššej bytosti vydáva najskvelejšíe svedoctvo nád
' herné divadlo prírody; —ánoi sami pohania, jakokolvek
šú zaslepení predsudkami výchovy svojej a náruži—
vost'ami svojimi, poskytujú jej prirodzené svedoctvo,

keď' v nebezpečenstvách vyvolávajú: ,Velký Bože!
Dobrý Božel“ . . . . lebo toto je svedoctvom duše, ktorá.
je od prírody krest'anskou. Táto najvyššia bytost' vy
dávala si svedoctvo po Všetky časy živým hlasom a skrze
prorokov, ktorých Vibudila a Duchom Svojim naplňo
vala. A tieto Spisy nemóžu zdát' sa Vám podozrivými;
lebo nachádzajú sa v rukách odporcov našich, Židov,
ktorí ich V synagogách svojich verejne čítavajú. Po
dobne nemóže sa uvádzať v pochybnost vysoká staroba
týchto Písem; lebo nemožno pochybovat, že Mojžíš,
prvý póvodca .ich, dlhé časy driev žil, keď ešte o Rima—»
noch a Grékoch ani zmienky nebolo; áno i ti 2 pro
rokov, ktorí poslední sa objavili, sú tak starými jako
prvi dejepisci Vaši a zákonodarcovía. Vyplnenie týChto
proroctví dokazuje zjavne, že sú ony Božskými, a je
rukojemstvom o pravdivosti tých, ktoré sa majú vyplnit'
iba behom časov. Tieto Písma predzvestovaly Židom
všetky utrpenia, ktoré spatrujeme za dní našich na
písmenu vyplnene. Boh požehnával ich (Židov) bohate
dobrodeniami _pre zbožnost otcov ích; a ochraňoval ich
tak dlho, kým toho zasluhovali, aby ich — opustil. Nikto
nemóže neuznávat'- pomstiacu ruku Božiu, którý hladí
na nešťastné položenie, v jakom teraz sa nachádzajú,
ktorí z otčiny vyhnaní, bez zákonov, bez vrchnosti, bez
vlasti po celom svete roztrúsení sa potuPujú. Tie isté
výpovedi Božie, ktoré im predpovedaly tieto biedy,
dávno i to predzvestovaly, že Boh vyvolil si vemejších
ctitelov zo všetkých národov a národností i na všetkých
miestach a že milost' Svoju udelí im pre Toho, ktorý
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má byt' Pánom ich a Pohlavárom.a I hovorí Tertullian
dalej o Pánu Ježíšovi & o tajomstve vtelenia Jeho; zá
kladne dokazuje proroctvami Božstvo Jeho, zázrakami
Jeho a vzkriesením Jeho, i hovorí, že okolnosti smrti
Jeho zdaly sa byť pohanom také mimoriadne a divo—
tvomé, že Pilát sdelil ich cisárovi Tiberiovi, že táto
zpráva nachádza sa V archivoch V Ríme uložená a že
Tiberius bol by uveril V Krista Pána, keby vtedy Vjed
nom čase i kresťanom i císárom byť mu možno bolo
bývalo. Po tomto silnom upevnení a odóvodnení kre
st'anstva vyvracia Tertullian
silne a. důrazne Všetky
vymyslené obvinenia, ktorými pohania očerňovali kre

stanov:
»Žaluje sa na nás, že nectíme cisárov obetami.
Neprínášame im síce žiadnu obetu; ale my vzdycháme
za blaho cisárov ku jedine pravému, večnému B'ohu.
My ctíme ich; no, nemůžeme menovať ich bohami, lebo
nemůžeme luhat'. Med-zitým nepodlieha vemosť“ naša
žiadnemu upodozrievaniu; i trpezlivosť naša, s ktorou
znášame prenasledovania, može vám byť presvedčujúcim
dókazom toho. Často býyame kamenovani skrze Íudí,
podpaÍujú sa domy naše, ha V šialenostach slavností
Vašich ku pocte Bachusa nebývajú šetrem' ani mrtví;
lebo bývajú z hrobov vyvlačovaní a na kusy roztrhaní.
A čo-že sme kedy podujímali, aby sme sa pomstili nad
neprávosťami *VaširniP!Či asnáď sila chybovala nám, a
bojovníci, keby sme' boli chceli otvorene proti Vám po
stavit sa do boja? My sme iba včerajší a už naplňu
jeme všetko Vaše, mestá Vaše, pevnosti (tábory) Vaše,
obce Vaše, nivy Vaše, paláce, senát, námestie, a po
nechávame Vám iba chrámy Vaše! Či by šme- neboli
v stave, i .s nerovnými silami, vo verejnom boji zápasit
s Vami, keď nebojíme sa smrti, keby nepatrilo ku
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zásadám našim, že podstupujeme radšej smrt', než by
sme sa dopúšt'ali vraždy? To už dostačuje ku pomste
našej, keby sme opustili Vás a vzdialili sa zo štátu.
V skutku naÍakali by ste sa“ nad pustotou osamelosti
Vašejm Aby dokázal, že shromaždenia krest'anov nie sú
spolkami buričskýmí, opisuje, čo sa deje v nich: »My
tvoríme jedno teleso; lebo všetci máme jedno a to samé
náboženstvo, tú samú mravouku, tú samú nádej. Shro
mažďujeme sa, aby srBe spoločne prosili Boha, aby sme
takrečeno činili útle násilie Jemu, aby nám poprial, o čo
k Nemu vzdycháme. Predstaveni shromaždení našich sú
starci vyzkúsených cností, ktorí nie skrze peniaze, ale
následkom svedoctva o poriadnom živote k tejto dóstoj
nosti sa dostali; lebo v Církvi Božej nedeje sa nič za
peniaze. Keď je u nás dáky druh pokladu, nuž neslúži
ku potupe náboženstvu; „každý obetuje naň dla vóle;
nikto nebýva nútený ku podporám; a čo na taký Spósob
sa shromaždí, je svatou základinou. Nepremárnime' ju
na neosožné slavnosti; ona slúži nám ku podpore sírót,
ku zaopatreniu chudobných a všetkých nešťastných.
Podivu hodno je, že táto útla láska k bližným niektorým
z Vás zavdáva pričinu, aby hanili nás. ,Hlaďtet, hovo
rievajú oni, ,jako vzájOmne sa milujú!“ ,HÍaďte, jaki sú
hotoví jedon zomierat' za druhého !“ Oni divía sa nad
svornosťou našou; lebo sami nenávidia jedon druhého.

Poneváč sme všetci iba jedno srdce a jedna duša, ne
rozpakujeme sa delit' majetok svoj 'medzisebou; inemá
sa čo čudovať nikto, že také priateÍs'tvo zapríčiňuje
spoločné hodovanie._ Tieto hody menujú' sa apagami,
či hodami lásky. Jak chudobní tak i bohatí bývajú pri
púšt'aní k nim a všetko deje sa pri nich počestne a
mravne. Driev,- než“ zasedáme ku stolu, odbavuje sa
modlitba, a rozhovor je takým, že každý památá pri
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tom na ustavičnú pritomnost Božiu. A jako sa začalo
hodovanie, podobne tak býva i dokončené, totižto mo
dlitbou. Takéto sú shromaždenia krestanov, ktoré u ne
veriacich tak velmi sú v zlom ohlade vykričané. A jako
možno hovorit, že sme V obcovaní neužitočnými pre
život? Bývame medzi'Vami, užívame tie iSté pokrmy,
tie isté rúcha, to isté náradi'e domáce; ničím neopo
vrhujeme, čo stvoril Boh, len že užívame všetko s mier—
nost'ou a ďakujeme za to Stvoritelovi. Plavíme sa s Vami,

obrábame pole, nosievame zbroj a prevádzame kupectvo
s Vami. A tak čím-že zasluhujeme smrť? Vy, ktorí máte
zločincov: povedzte-že, či sa nachádza medzi nimi čo
by len jedon krest'an? Volám za svedkov soznamyVaše!
Medzi zločincami, ktorí každodenne bývajú odsudzovaní
pre zločiny svoje niet žiadneho krestana, alebo keď sa
nachádza medzi nimi niektorý, nuž je meno krest'an

jediným zločinom jeho; lebo keď nachádza sa pre inú
príčínu v žalároch Vašich, nuž nie je viac krestanom.
Nevinnost' je pre nás nutnost'ou; my ju známe úplne,
poneváč naučili sme sa jej od Boha, ktorý je najdoko
nalejším Učitelom, i zachovávame ju verne, jako On,
najvyšší Súdca, prikázal nám, ktorého nikdy nemůžeme
oklamať.<=Takto zastával krest'anský učenec Kvin tus

Septimus Florens Tertullian

pri koncjdruhého

storočia nevinných krest'anov a zadal tmárskemu a ne
mravnému pohanstvu :smrteÍný úder spisom svojim,
»Apologiou krest'anstvac. Sloh písapia jeho je trochu
prít'ažky, ale pemý.

Septimus

Severus bol divokeja ukrutnejpo

vahy, a čo taký velmi nestály. Preto, ačkolvek za desať
rokov poprial pokoja krestanom, dal sa podhuckat po
zdejšie proti krestanom pohanskými filosofami, jakým

bol Flavius Filostratus,

ktorý na rozkazcisárovny
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Julie Domny,

zaťatej nepriatelky kresťanov, napisal

' blúznivýživotopisApollonia

z Thyany, aby poha

nený bol Spasitel Božský a kresťanské náboženstvo,
i aby zvelebované bolo a povznesené klesajúce pohan
stvo. I cisárovna Julia D omn a štvala ustavične cisára,
aby prenasledoval nenávidenýoh kresťanov. Už r. 197.
a sice po skvelom víťazstve cisárovom nad nepriatelmi
a odpomíkmi, počali pohania v Ríme znepokojovat kre
sťanov, že pri triumfálnom vchode cisárovom do mesta
nekričali vraj dosť hlasne jemu na pochvalu a slávu, že
sa nesúčastnili pri obetách, bohom venovaných, pri
ktorých jako krest'ania súčastniť sa ani nemohli, a že
krest'anskí vojaci z úzkostlivosti-nechceli prijať ani víťazné
vence, ktoré im boly podávané. I to bolo neskór po
kladané krest'anom za zločin, za nevernosť oproti cisá
rovi, že nechceli slávit' s pohanmi nehanobné slavnosti,
ku pocte bóžka Bachusa usporiadané. Cisar nahuckaný
nepriatelmi kresťanstva, najma manželkou svojou ]uliou
Domnou, vydal r. 202. prísny rozkaz, aby pod ztratou
majetku a života nikto viac neprestupoval ku kresťanstvu
alebo židovstvu. Sám uznával, že nemůže dať usmrtit
všetkých krest'anov, ktorí žili všade v hojnom počte;
preto chcel aspoň zamedziť, aby pohania neprestajn'e
nepridávali sa k nim. Následkom toho zákazu vypuklo

hrozné'prenasledovanie kresťanovv Italii, v Afrike
a v Gallií. V samom Ríme podstúpil mučenícku smrť
papež, sv. Viktor (r. 202.); lebo veď obyčajne v kaž—
dom 'prenasledovaní kresťanov zúriví pohania sliedili
najprv a najradšej za pápežmi, biskupmi a kňazmi, a
mučili ich prvých. Mnohým krest'anom- odňatý bol ma—
jetok, všetkým znášať nutno bolo velké ťarchy štátne.
A prenasl'edovanie krvavé bolo v niektorých krajoch
Italie také velké a hrozné, že kresťania očakávali už
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prichod antikristov, jako to dosvedčuje Eusebius
(VI., 7.). Ale ukrutnejšie ešte prenasledovanie krest'anov

vypukloV Afrike, najmá V Egypte a Karthagu.
Keď prišiel císár r., 292. do Alexandrie V Egypte,
dal si z celej krajiny doháň'at' krest'anov pred súdnu
stolicu svoju, i dal ich mučit a vraždit. Tu vykrvácal

medzi mnohými Leonidas,
otec učené-ho a slavného
Qrigenesa,
ktorý jako I7-ročný mládenec túžil, aby
s otcom dosiahnuť mohol korunu mučenícku a sám chcel
sa udat' súdcovi jako kresťan. Na veÍképrosby matkiné,
a keď-zkryla mu všetko rúcho, aby vykročít' nemohol

z domu, písal Origenes

otcovi svojemu do žaláru list,

V ktorom napomínal ho ku stálosti, a prosil: »Nedajte
sa ohladom na nás, deti svoje, zviesť.ku slabosti! Po
silnite sa, otče, a podniknite _statočne mučenictvo, ine

zmeňte pre nás úmyseÍ svoji“ A Leonidas

vytrval

neohrožene pri vyznávaní mena Božieho, bol st'atý a
majetok jeho shabal súdca pre štát. V najváčšej biede
žila Vdova od tohoto času so 7 dietkami svojimi, no,

Boh neopustilju; lebo najprv podporovala O rigenesa
i ju s ostatnými dietkami istá. bohatá krest'anská pani,

neskór živil Origenes rodinu svoju vyučovaním mlá
deže. R. 203. obnovil nový miestodržitel Egypta, me
nom Akvilla, krvavé prenasledovanie. Neohrožený mladý
učitel Origen es navštevoval vyznavačov V žalároch,
odprevádzal ich ku Výsluchom, povzbudzoval ku neohro
ženosti, a sám nachádzal sa častoráz V nebezpečenstve
života. Nieraz chceli ho pohania ukameňóvať, alebo
otrávit. Keď učenik jeho Plutarch
(r. 210.) podstúpil
smrť mučenícku, chceli pokrevní učenikoví zavraždit

Origenesa,

že vraj skrze neho on upadol do záhuby.

I druhých šest' učenikov Origenesových bolo umučených

počas prenasledovania za císára Septima

Severa,
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a sice zomreli blahoslavene: Sere'n us, ktorý bol upálený,
katechumen (ku sv. krstu sa pripravujúci) Heraklides

a Heron, ktorí boli statí, druhý Serenus, zbožné
panny Herais a Potamíena, ktoré boly upálené,jako
i poslednej matka, Marcella, 'vojak Basilides, Rhaí
dis, Charlampus a, druhoviajeho, Gundenis, Cele
rina, s_tar'učkámatka sv. Celerina a iní-. Sv. Pota
miena náležala jako otrokyňa bohatému pohanovi, ktorý
krásou jej dojatý, ghcel ju pozbaviť nevinnosti pannen
skej. Keď namáhanie jeho bolo marné, obžaloval ju
jako krest'anku u míestodržitela v Alexandrii.- Eod
platený súdca nahováral nevinnú ,pannu, aby po vóli
bola pohanovi. Svatá. panna vyznala sa, že je krest'an
kou a že radšej zomre, než by sa d0pustila nešlachet—
nosti. Surový súdca hrozil jej mukami, keď sa nezriekne
krest'anstva. A keď videl, 'že sú marné hrozby jeho, od
súdíl ju, aby bola vhodená do kotle., vriacou . smolou
naplneného. Katovia začali vyzliekat' cudnú pannu;
i prosila úpenlive, že “by neobnažovali nevinné telo jej.
Ona volila radšej, aby spúšťali ju pomaly do vriaceho
kotla. Katovia privolili a spúšťali ju za tri hodiny do
vriacej smoly a ona ďakovala Bohu, že poprial jej znášať
také dlhé muky za Ženícha nebeského. Divotvorným
spósobom ostala pri živote, i bola vhodená do žaláru,
kde sa uzdravila. Keď neskór i s horlivou matkou svojou
Marcell ou vedená bola na popravné miestoku spáleniu,
odháňal vojak Basilides od nej pohanov, ktorí hanobili
ju. I riekla jemu, že bude prosit' Boha za neho, aby tiež
poznal pravdu. A hla, po niekolkých dňoch bol vnútorne
osvietený Basilides milost'OuBožou, i priZnal sa, že je
krest'anOm. Vo vazeni, do ktorého bol hodený, pokrstili
ho kresťania; .i bol mečom sťatý. Také divy činilo sv.
náboženstvo, za ktoré znášali muky a zomierali kresťania!
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I v meste africkom Karthagu zúrilo za cisára
Septima Severa Ukrutně prenasledovanie kresťanóv,
a sice r. 203. Tu umučených bolo mnoho kresťanov,
medzi nimi 12 z mestečka, Scyllite menovaného, štyria

mládenci Satur, Saturnin, Revokatus a Sekun
dolus, svaté paničky Perpetua a Felicitas. VeÍmi
dojala všetkých krest'anov smrt' z vyššieho ,rodu po

chádzajúcej, 22-ročnej paničky a matky Perpetuy,
sestry Satu-rove j, ktorá mala diet'atko pri prsach a'
nebola ešte ani pokrstená. Hodená do žaláru, našla
v ňom mladú tehotnú paničku, menom Felicitas.
Perpetua opisuje sama/utrpenie svoje. Keď bola uvaz
nená, prišiel k nej otecJ bohatý pohan, a nahováral ju
všemožne, aby vieru zaprela a meno krest'anské'. Iuká—
zala na hlinenú nádobu a riekla': »Otče, povedzte mi,
či možno dať iné meno

tejto nádobe,

než jaké

má?—=“:

»Niec, odpovedal on. »Podobne nemóžem ani ja po
vedať inšíe, než som,: ríekla vznešená krest'anka. Roz
horčený otec bil sám nevinnú dcéru svoju. Hodená do
smradÍavého žaláru, bola pokrstená skrze istého diakona.
Sama „píše o ďalšom utrpení svojom takto: »O niekoÍko
dní rozchýrilo sa, že máme byt' vypočutí pred súdom.
I prišiel zase otec mój do žaláru a smútkom obťažený
hovoril: »Dcéra moja, smiluj sa nad šedinami mojimi,
smiluj sa nad otcom svojim! HÍa, vrúcnejšie miloval
som teba, než ostatné deti; preto nepoškvrňuj hanbou
starobu moju! Spomni si na matku, Spomni si na diet'a
sv'oje, ktoré nemóže žít bez teba! Nebuď tvrdohlavou
a nepripravuj nás do nešťastía a do hrobu! a Ipochytil
ruky moje, Íúbal ich a kropil ich slzami. Vrúcne prosby
jeho mučily srdce moje;

Íutovala som ho, že bol jedi“—

ným z domu našeho, ktorý jako pohan nad mučenickou
palmou mojou sa zarmucoval' Nedala som sa zviklat',
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i riekla som: Stane sa pri súdobn'om vyšetrovaní, čo.sa
Íúbi Bohu; lebo nie sme vo svojej, lež V moci Jeho!
I vzdiaJil sa. Na druhý deň, keď sme boli pri obede,
príšli zrazu pre nás, aby zaviedli nás ku súdu. Miesto
bolo preplnené nesčíselným množstvom Íudu. Rozkázané
bolo nám, aby sme vystúpili na krvavé lešenie. Najprv
vyšetrovaní boli súdruhovia moji, ktorí velkodušne vy
znali Krista; potom prišiel rad na mňa. V tom okamihu
pristúpil ku mne otec sfdiet'aťom mojim na rukách,
tiahal ma s miesta a zaklínal ma horlivejšie než driev.
Súdca riekol: »Maj útrpnosť so“šedinami otcovými a s
útlou mladosťou syna svojeho; obetuj za blaho cisáralc
Nikdy to neurobím, riekla som . . . . »Tak' si teda kre
sťankouPc. . . Áno, to som! Keď otec mój všemožne sa
usiloval, aby ma od súdu odvliekol, rozkázal súdCa, aby
bol odvedený, a prišlo to tak daleko, že bol udretý
palicou, aby bol prinútený k poslušnosti. Tento úder
bolel mňa citlivejšienež by som bola obdržala ho sama, a
srdce krvácalo mi pri pohlade, že otec mój vo vysokej
starobe takto bol zneucteným. I vyniesol súdca výrok
a odsúdil nás všetkých, aby sme boli predhodení divým
zverom. S velkou radost'ou vrátili sme sa do žaláru.

Ale táto radost' miernená bola stavom Felicity, ktorá
nachádzala sa v osmom mesiaci tehotnosti; lebo bola
vo velkej úzkosti, že umučenie jej bude odložené; lebo
zákony zrejme zakazovaly, aby neboly odpravované
ženy pred pórodom. Spojili sme modlitby Svoje-a prosili
sme vrúcne Boha o milost, aby Felicitas mohla po
rodit' ešte pred bojom. Sotva dokončili Sme modlitbu,
napadly ju prvé bóle. A keď porodila predčasne, boly
bóle jej velmi velké; trpela mnoho a ból jej dostúpil
na taký stupeň, že hlasno vykríkla s času na čas. Toto
zavdalo príležitosť .strážnikovi, že riekol: :Keď už teraz
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tak bedákaš, čo-ž'e bude. potom, ked. ťa trhat' budú
šelmyíc Lež velkodušná žena odpovedela: »Teraz som
ia sama, ktorá trpím; potom bude to Ježiš, ktorý bude

trpef za mňa; lebo trpím pre Neholc Narodila sa jej
dcérka, ktorú kresťanská žena Vzala a vychovávala jako
dieta svoje. Žalárnik, menom Pudens, zachádzal s nami
velmi úctive, lebo Videl, že nám Boh preukazoval velké
milosti; i pripúšťal k nám volne všetkých, ktori navšte
vovah' nás. Jednoho dňa pred verejnýr'ní ihrami uzrela
som, jako otec mój vstupoval, aby naposledy dorážal
na mňa. Žial jeho bol neopísatelný. Trhal si bradu,
hádzal sa po zemi, ležal na nej dolu tvárou, kričal
hrozne, prekh'nal starobu svoju. Od bolu nad týmto
p'ohladom bola by sóm zničená bývala, keby mňa nebol
posilňoval Boh proti.týmto nápadom.: Tu končía zápisky
sv. mučenice Perpetuy. Posledný “boj jej opisuje očitý
svedok. V deň popravy vykročila sv. Perpetua s Fe
licitou a s ostatnými. mučeníkami s tvárou, vyjasnenou
a nadzemskou blaženosťou sa skvejúcou, do dÍVadla.

Saturnin a Satur hrozili Božím hnevom 'pohanskej.
sberbe, ktorá. hanobila ich. A keď prišli k súdtovi,
zvolali: »Dnes súdíš nás ty, nezadlho bude Boh súdiť
tebalc _Súdca dal všetkých bičovať, čomu velmi sa tešili.
Saturnin žiadal si, aby mohol bojovat so všétkými
šelmami. Jeho a Re'vokáta napadol vzteklý leopard,
keď vpustené boli do areny divadla; potom medveď
Vláčilich, kým nezomreli. Na Satura vypustili katovía
'divého kanca, ktorý však sa obrátil na kata a smrtelne
ranil ho. Medveď, ktorého bál sa Satur, nechcel vyístl
“zklietky' svojej. A Satur neporušený'zastal si pod
oblůkomamůteatru, i riekol ku žalárnikovi Pudensovi,
ktorý stal sa bol kresťanom: »Či som .“nepredpovedal,
že prvé vypustené zvery neurobia nič-.mi a že zhyn'em
8
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'zubami leoparda'h A keď v niekolkých okamihoch vo
vedený bol do areny, napadol ho zúrivý leopard, za
príčinil mu zubami takú ranu, že \krv zaliala celého.
Pohania radostne zkričali: »“HÍaďte,pokrstený bol druhý

razlc

Satur

privolal Pudensovi:

»S Bohom, milý

priateÍu; spomní si na viem moju a nasleduj ju! Nech
ťa neodstraší

smrt' moja;

ba

nech

ťa povzbud—zuje

k utrpeniula Podal mu na pamiatku zakrvavený prsteň
a klesol mrtvý k zemi. Katovia pozakrúcali Perpetuu
a Felicitu do sieti (čerenca) a predhodili ich divokej
krave, ktorá vyhadzovala ich rohami do povetria. 'Per
petua povstala, popravila si vlasy, podala ruku Felicite,
pozdvihla ju a zadivená, jakoby sa nebolo nič stalo,
riekla: »Kedy-že nás predhodia tej, krave'h Pri konci
krvavých ihiěr vykrikovali pohania, aby vyznavačov
Kristových doklali v divadle, postinali. Sváti mučeníci
išli dobrovolne pod meče katov. Sv. Perpetuu mučil
dlho nemotorný kat; sama položila si ostrie meča na
hrdlo, aby ukázala jemu, kam má zaťat'. Zpráva o tomto
mučeni čítavala sa ešte za času sv. Augustina verejne
pri" službách Božích; lebo len Boh mohol udelíť takú
nadprirodzenú silu hrdinským vyznavačom Svojim!
Najv'áčšmej zúrili pohania za krvavej vlády

Septima

Severa

v Gallií (Francúzsku). V meste

L yone, kde pred 30 rokmi mnohí krest'ania vykrvácali,
zasadol po mučeníckej smrti sv. Pothina, sv. Ireneus,
učeník sv. Polykarp a, ktorý nasledoval majstra svojho
vo všetkých cnosťach a ktorý jako vysokoučený učitel
sv. Církve skvel Sa najvačším svetlom. S hlbokou úctou
píše o sv. Polykarpovi:
»Počúval som vynaučovanie
jeho 8 najváčšou pozornost'ou a zaznačil som si ho nie
na písaciu tabulku, lež do najhlbšieho záhybu srdca
svojho. Ešte vždy vidím pred očima vážnost krokov
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jeho, veličenstvo obličaja jeho, čistotu života jeho; ešte
vždy slyším sv. napominania, ktorými křmil veriacich
svojich. Ešte vždy zdá sa mi, jakoby sOm ho počul
rozprávať o tom, jako dóveme obcovával so sv. ]ánom
a s mnohými inými, ktorí videli ]ežiša; i jako by som
počul slova„ ktoré slyš'ali z úst Jeho, a všetky jednotlivé
okolnosti, ktoré zkúsili o zázrakoch a učen'í'tohoto Spa
sitele. Božského. A všetko, čokoÍvek rozprával on 0 Nom,
zodpovedalo Písmam Božím.c Keď ukrutný cisár Seve
rus r. 203. uzrel, že obyvatelia mesta Lyonu _súskoro
všetci krest'anmi, dal chytit' sv. biskupa Ir enea a sot'ať
mečom; lebo pripisoval horlivému účinkovaniu jeho, že
krest'ania v meste Lyone a v okolí takým rýchlym
spósobom rozmnožili sa na tisíce. I rozkázal potom
ukrutník vojakom svojim, aby obÍahli mesto a okolie,
krest'anmi obývané, a povraždili všetkých krest'anov.
Nevinná krv mučenikov tiekla potokami v meste “apo
dedinách. Niektorí suvekí Spisovatelia hovoria, že vtedy
bolo umučené 19.000 kresťanov.
Sv. Ireneus, ktorý narodil sa r. 120. z gréckych
rodičov v Malej Asii, najskór V meste Smyrne, a mal

za učitelov sv. Polykarpa

a sv. Papiusa

(dla sv.

Hieronyma), učeníkov apoštolských, bol jako učitel
velkou skvejúcou sa hviezdou na obzore sv. Církve.
Napísal dve knihy proti učencom pohanským, napáda
júcim_ sv. Církev, jakými boli toho času Íubom'udrci

Apulejus z Mandauryv Egypte, Numenius z Apamee
v Syrii, Maximus z Týrusu, StojikEpiktet, Kornelius
Fronto, Kl. Galenus a iní, a od týchto :horší skeptici
& neznabohovia Lucian zo Samosaty, Kre-scenc
a Celsus. Ěalej napisal sv. učitel Církve knihu o viere
a 5 slavných knih proti bludovercom a kacierom (here
tikom, haeresis, až'rsazc áóaípe'opac: dÍa vóle si vyberať,
B*
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píše o sv. Polykarp'ovi:
»Počúval som vynaučovanie
jeho 3 najváčšou pozornost'ou a zaznačíl som si ho nie
na písaciu tabulku, lež do najhlbšieho záhyhu srdca
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a s mnohými inými, ktorí Videli ]ežiša; i jako by som
počul slova„ ktoré slyšali z-úst Jeho, a všetky jednotlivé
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siteÍa Božského. A všetko, čokolvek rozprával on 0 Řom,
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rus r. 203. uzrel, že obyvatelia mesta Lyonu sú skoro
všetci kresťanmi, dal chytit' sv. biskupa Ir enea a sot'at'
mečom; lebo pripisoval horlivému účinkovaniu jeho, že
krest'anía V meste Lyone a V okolí takým rýchlym
Spósobom rozmnožili sa na tisíce. I rozkázal potom
ukrutník vojakom svojim, aby obÍahli mesto a okolie,
krest'anmi obývané, a povraždili" “všetkých krest'anov.
Nevinná krV mučenikov tiekla potokami V meste a po
dedinách. Niektorí súvekí Spisovatelia hovoria, že vtedy
bolo umučené 19.000 kresťanov.
SV. Ireneus, ktorý narodil sa r. 120. z gréckych
rodičov V Malej Asii, najskór v meste Smyrne, a mal

za učiteÍov sv. Polykarpa

a sv. Papiusa

(dla sv.

Hieronyma), učeníkov apoštolských, bol jako učitel
velkou skvejúcou sa hviezdou na obzore sv. Církve.
Napísal dve knihy proti učencom pohanským-, napáda
júcim_ sv. Církev, jakými boli toho času Íubom'udrci

Apulejus z Mandaury VEgypte, Numenius z Apamee
VSyrii, Maximus z Týrusu, StojikEpiktet, Kornelius
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volit'; slovo. kacier odvodzuje sa alebo od italského
Gazzar'i, alebo od gréckeho xaůapňz, čistí), najma Gno
stikom, ktorí toho času rozširovali smiešne bludy svoje,
a mnohé iné Spisy. V 5. knihe proti kacierom píše o sv.
Cirkvi,__za ktorú položil* život svoj:

»I—IlasCirkve za

vznie-va V celom svete a učí všetkých vieru V Otca,
V Syna, človekom učineného, v Ducha Svatého, všade
nakladá tie samé prikazy, všade zakladá tú samú sváto
správu (hierarchiu), oznamuje .všade príchod Pánov,
'Všade slubuje, zvestuje večný život a ohlasuje tú _samú
cestu spasenia. Všetky cirkve, ap0štolmi pdžakladané,
sjednotené sú V učení tak úplne, jako keby bývaly

v jednom dome, mali jedno srdce a jednu dušu. Svátost
je nerozlučitelná s" ňou,k _jako slovo Božie, nevidomá
hlava jej, jako Duch SVátý, ktorý prebýva V nej a

preporoduje ju bez prestania k večne novému stvoreniu.
Kde je Církev, tam je Duch Boží, pražriedlo svetla,
života a svátosti, a kde je Duch Boží, tam je Církev,
tam sú milosti. A tak teda tí, ktorí sa oddelujú od
Církve, nemůžu účasť brat na Duchu Svátom, nemůžu
od tejto matky obsiahnuť obživujúci pokrm, nemóžu pit'
zo žriedla (prameňa, studničky) života, ktoré nevyhnu
teÍne potrebné je ku životu, i ktoré vyteká z Tela
Ježiša Kristan: A v 2. knihe proti kacierom hovorí
o tejto sv. Církvi: »Ona je tajomstvený sedemramenný
svietnik, ktorý rozširuje svetlo Kristovo vo vchode,
v bránach, na námestiach a na uliciach. Ona je vo
svete tým, čím bol dríev raj; do lona jej 'treba je člo—
vekovi sa uti'ekat', V lone jej svátými Písmami treba je
sa křmiť. . . . Prvým dókazom svatosti Církve sú zástupy
'mučeníkov, ktorých V každom čase a na všetkých mie
stach doposíela Pánovi, druhým dókazom je dát zá
zrakov, dla ktorého po Všetky dní V celom""svete, V mene

ukrižovaného ]ežiša robí divy . . . Niektorí (krest'anía)
vyháňajú »skutočne a opravdive diablov, tak že ti, ktorí
obsadení boli od zlých duchov, prijali vieru a stali sa
údami Církve Kristovej. Niektori majú známost budúcich
vecí, videnia a predpovedania. Iní uzdravujú nemocných
vkladaním rúk. I mnohí mrtví bolí vzkríesení, ktorí pre-*
bývajú mnoho rokov medzi nami. Nesčíslné sú dary
milostí, ktoré dostáva. Církev na celej zemí od Boha,
že v mene Ježíše. Krista, pod Pontským Pilátom ukrižo
vaného, k dobrému pohanov denne činí"zázraky
Církev je všeobecnou alebo katolickou. Ona rozprestíera
sa cez Ger-maniu, Španielsko, Galliu, Egypt, Lybiu,
Indiu a celý Východ až na hranice zeme, ohlasuje všade
pravdu a zapaluje človekovi všade pravé svetlo. Ona

je apoštolská,

a preto staršia než všetky kacierstva;

lebo prevzala vieru svoju od apoštolov a nepretržený
rad biskupov jej zasahuje až ku apoštolom. Dókaz
pevného pn'dr'žanía sa pravdy apoštolskej nespočíva iba
v jednote učenia jej ; ona má ešte ivyššie rukojemstv'o
čistoty podania apoštolského, poneváč Duchom Svatým—,
DuchOm pravdy, ktorého Boh vdýchol jej, jako prvému
človekovi Ducha obživujúceho, vedená býva nepre
tržene.o= A sv. Irenej
píše v 3. a vo 4. knihe proti
kacierom o důstojnosti Církve rimskej a o potrebe
ústneho podanía, i že sv. Písmo samo nedostačuje, na

sledovne: »Každý, kto sa chCe dozvedeť pravdy,
može naleznúť ústne podanie (tradiciu)v každej
Církvi; a ja móžem vypočítat“ tých biskupov,
ktorí od apoštolov boli ustanovení v cirkvách,
a nástupcov ích až po dne'šný deň. Poneváč by
bolo velmi rozsíahle, keby som zdelil celý rad

nasledujúcích biskupov, nech je dostatočné,
keď uvedíem iba, kroz podanie apoštolské a
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Íudom, ohlasované učen-ie víery, najvžičšiu, naj

staršiu a všetkým známu Církev, ktorá bola za
ložená od najváčších apoštolov Petra a Pavla
VRíme, od ktorých prechadza toto ústne po
daníe radom postupovanía bískupov až na časy
naše, aby som zahanbil a vyvrátil tých, ktorí
jakýmkolvek spósobom, či už pyšnou samo
Íubost'ou, či marnívou ctížíadosťou, alebo sle
potou a zlou domnienkou vedení, vydržiavajú
neprávoplatné shromaždenía (církevné). Lebo
je treba, aby s touto Cirkvou pre mocnú pred
nost' jej všetky Církve, to jest, všetci veriaci
bolí spoj ení, v ktorej u veriacich vždy udržia—
valo sa ústne podaníe pochádzajúce od apo
štolov, čo by ti bolí'ystúpílí do nej í zkadekoÍ—
v_ek.Sv. apoštolovia odovzdali riadenie adozor—
"'Stvo Církve Linovi; tohoto Lina spomína sv.

Pavel v lístoch (písaných) Timotheoví. Po ňom
nasledoval Anaklet; po tomto obdržal', jako
treti po apoštoloch, Klemens najvyššíe dozor
stvo, ktorý osobne znal sv. apoštolov, obcoval
s nimi, pred očima mal zvestovaníe ích ešte
v čerstvej pamati a podaníe ích, a sice nielen
on sám; lebo vtedy živí boli ešte mnovlý, ktorí

bolí Vyučení od sv. apoštolov. Po tomto Kle
me'nsovínasledovali'jedon za druhým: Evaristus,
Alexander, Sixtus, Tel-esforus, Hyginus, Pius,
a teraz Eleutheríus je dvanásty najvyšší pastíer
po apoštoloch. Týmto poriadkom a touto po
stupnosťou dostalo sa podaníe apoštolov vo
Církvi a zvestovaníe pravdy až na nás. A ten
je najdokonalejší důkaz, že je iba jedna a tá
istá oživujúca Viera, ktorá bola vyučovaná
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v Církvi od časov apoštolov až do dnešnieho
dňa. Keď teda povstane Spor o nejakú pravdu, treba
len obrátiť sa ku najstarším cirkvam, v ktorých vyučo
vali apoštolovia, a ztade prijimat rozhodnutie o tom,
čo je isté a bezpečné. Lebo apoštoli boli uložili dotých
Církvi, jakoby do bohatej zásobárne, Všetku pravdu
v úplnosti, že každý, komu lubo, z tejto móže čerpat
nápoj života.: A ďalej doklada sv. Irenej o potrebe
ústneho podania, (ktoré i najnovší bludoverskí učitelía
učitelovia zavrh'ujú):' »A čo, keby apoštolovia neboli
zanechali Spisy, či by nebolo Ktreba nám riadit' sa dla
sdeleného ústneho podania, ktoré prešlo od nich na
tých, ktorým sverili Církev? Tak pridr'žajú sa “toho
mnohé národy medzi barbarmi, ktoré veria v Krista,
a ktoré majú napísané učenie Spásy bez papieru a čer
nidla, ale odDucha Svatého v srdciach svojich a verne
zachovávajú staré ústne podanie . .
Tí, ktorí bez
písmeny zachovávajú viem, móžu byt ohladom reči
barbarmi (nevzdelancami, za jakých povazované boly
mimo Grékov, Rimanov a Židov ostatné národy sveta,
Póv.), ale ohladom učenia, mravov a života sú skrze
vieru velmi múdrymi. a milými Bohu skrze spravodlivosť
svoju, nevinnost a múd'rost'; Keby niekto povedal im,
čo vymysleli bludoverci, zapch'ali by uši svoje, ušli by
a nepočúvali by rúhavé reči. Mocou starého ústneho
podania apoštolského nepripúšt'ajú si k mysli také bláz
novstva . . . Lebo pred Valentinom (ktorý jako Gnostik
začal rozširovať r. 141. v Ríme blud svoj, Pův.) neboli
Valentiniani, pred Marcionom (ktorý žil za času sv.
Polykarpa, 1- r. 166. Pův.) neboli Marcioniti, a tak ani
druhé zlé mienky, kým nepovstali póvodcovia a vyna
lezcovia takého prevráteného učenia.< A_ jako bránil
sv. Irenej pravú vieru proti kacierom, tak usiloval sa
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zachovat i jednotu V Církvi. Vypukly nové nepokoje
pre sváteníe Velkej noci so Židmi súčasne. Pápež sv.
Viktor chcel už vyobcovaťz Církve biskupov východ
ných pre tú odchýÍku. SV.Iren ej písal papežovi úctívý,
ale i rázny list, v ktorom radil papežovi, že by bol mier
nym, že by nezachádzal preto s biskupmí východnými
tak prísne. I udržal sa účinkovaním jeho pokoj &jednota
vo sV. Církvi. Hla, takýto nadzemský muž podstůpíl,
r-.202. a dla iných r. 203. smrťmučenícku za.panovanía

ukrutnéhocísáraSep tima Severa!
Toho času podstúpíl mučenícku smrť1_sv.Pí0níus',

učeniksv. Polykarpa,

VSmyrne. Keď hol uvaZnený,

odpovedal súdcovi na Všetky otázky: „»Krest'an sbm,
syn som katolíckej Církve !_<
„Bol—
spáleny,

ale vlasy jeho

nezhorely. Podobne podstůpgi mí16hí krest'ax'íiav Asii
smrť mučenícku.

„.

R. 208.napisalMarius MinucmsFelix,

rodom

z Afriky, chýrny obranný spis Viery krestanskej V roz

hovoí'och,Ipod menom »OktavíuSe. Pohan Cecílíus
prednáša V tej knihe obyčajné vtedy obžaloby proti
kresťanom, ktoré krest'an Oktavius vyvracía; tak že'
Cecilíus
na konc—í'hovorí: »Obídvaja sme zvíťazili:
ty nado mnou, ja nad bludomlc Tento výtečný spis
mohutne účinkoval proti bludu & ukrutností pohan'skej.
Ukrutný Septimus SeVerus—:zacítilpred smrťou
svojou pomstivú ruku Božiu. Vlastný syn jeho Markus
Aurelius Antoninus Bassía—nus, Karakall'a menovaný,
síahol po ňom pozdvíhnutou dýkou „(nožom). Trápený
nešl'achetnosťou nezdarňého syna svojho a dlhotrvajúcou
nemocou, pakos'tnicou, zomrel V meste Jo rku V Britanii
(Anglicku) r. 211., V. 65 roku Veku SVojho. Keď zomieral,
zúfale zvolal: »Bol som všetkým, & Všetko neosožilo
mne ničlx
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Pomery a prekážky rozširovania sv. Církve
v ríši rimskej v III. storočí.
1: Karakalla & Publius Get„a.
Markus—„AureliusAntoninus Bassianus,
dla dlhého rl'f'cha gallického i Karakalla
“menovaný,
pančval jako čisár rimský po smrti otca svojho Septima
Severa
od r. 211.do r, 21.7 Narodil sa V meste gallic—
“kom Lyone r. IÉ7. i bol od otca spolu i s bratom

Publiom Getom ustanovenýza cisára. Karakalla
bol povahy ukrutnej, úlisnej a lahkomyselnej. Publius
G eta, brat jeho, bol mladík važny, skrovný, vzdelaný
a dobrý. Bratia nenávideli sa smrtelne, i nemohli bývat
Spolu v Ríme; preto usmes'h sa, že si rozdelía ríšu.
Geta mal obsiahnutš krajiny Východně a bývat Vmeste
Alexandrii.,vEgypte; _Karakalla mal podržat' krajiny
západně“ so sídelným mestom Rímom. Keď nesvorní

bratia oznamovali VóÍu svoju matke Julii Domne',
pozerah senátoři a velikáši ríšski zachmúrenými zraky
k zemi; neÍúbila sa im deÍba- ríše, ktorej sjednotenie
stálo tolko preliatej krvi a tolko duševného namáhania.

Konečne po dlhom mlča'níriekla matka: »Synovia moji,
rozdeÍte si zem a more dla vole, ale jako podelíte si
matku svoju? Najprv zabite ma, a potom můžete si
vziat každý polovicu.20 mňa do krajiny svojej!<<A so
slzami a nariekanírň objala oboch synov, tiskla ku s'rdcu
materinskému, a chcela smierit' ich. Shromaždenie rozišlo
sa hlboko dojatě. Bratia smierili sa a začali panovat
spoločne. Ale v krátkom čase vypuklo medzi nimi ešte

v'áčšie nepriatelstvo. Karakalla
chcel otrávit brata.
To sa nepodarilo. I povolal brata Getu k matke, že
sa chce smierit' s ním.

Brat uveril a chcel vyhovet'
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pozvaniu; ale keď vchádzal do obydlia matkinho, bol
prepadnUtý vrahami a ranený. Hladal ochranu Vnáručí
matkinom, zalial krvou—ju celú, i klesol mrtvý k zemi.

Bratovrah Karak alla podplatilpretorianov a-niektorých
s_enátorov, i rozhlasoval, že Geta sám strojil záhubu
jemu. I, aby zakryl vraždu brata a ospravedlnil osočo
vanie, rozkázal odpraviť i privržencov jeho, počtom

20.000, medzi nimi slavnéhoxprávnika Papiniana.
Stari dejepisci hovoria, že od toho krvavého dňa
trápený bol Karakalla nár-amne svědomím, i nemal
ani vo dne ani v noci pokoja. Ani obety, na smierenie
bohov obetóvané, ani hýrivé kratochvíle, áni'dary, po
hanským chrámom štedre dávané, nemohly utíšiťvz'búrené
svedomie jeho. Vo snách vídal krvavú mr'tvolu bratovu,
počul hrozivé slová zom'relého otca: »Zabijem ťa, jako
si ty zabil bratalc I hladal pokoj v hluku sveta a vo
vojnách. Z Ríma, kde následkom tiarch štátnych pano
vala núdza, vydal sa na potulky po rozsiahlom cisárstve.
Nasledovať chcel v trapiech svojich Alexandra Velkého
a Achillea. Všade, kam prišiel, odíeral obyvatelov. Keď
prišiel do ,Gallie, podnikol vojnu s Alemanmi (Nem
cami), s ktorými bojoval neslavne. Najlepšie víedlo sa
jemu v boji proti Sarmatom a-Getom v Dacii. V Asii,
kam prešiel, zakúsíly ukrutnosť jeho a hrabivost' mesta
Pergamus a Níkomedia. V egyptskom meste Alexandrii
zúril najstrašnejšie, kde sa chcel pomstiť za posmievanie,
ktoré sa mu dialo jako bratovrahovi. Medzi zavražde
nými posmevačmi pohanskými vykrvácal i nejedon ne
vinný krest'an. z Egyptu vrátil sa do Asie, i vtrhol do
zeme Parthov, ktorú strašne pustošil.

Vo hluku vojanskom zabudol Karakalla

prena

sledovat' kresťanov, nevšímal si ich, nevydal žiadneho
nariadenia proti nim. Ale predsa prenasledovali zo
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začiatku miestodržitelia kde-tu V ríši rimskej nevinných
krest'anov a len behom panovania jeho premieňalo a
miernilo sa zachádzanie pohanov s kresťanmi.
Keď surový tyran Karak alla siahal na život vedcu
pretorianov, Makrina, dal ho úkladne zavraždit Makrinus
od Marciala, čo stalo sa v Asii medzi mestami Edessou
a Cerrami dňa 8. apríla r. 217.Po smrti Karakallovej
uchvátil trón cisarsky vrah jeho

2. Makrinus,
ktorý panoval “iba za jeden rok a neúplných 9 mesiacov,
teda od r. 217., dňa 8. apríla do konca r. 218. Narodil
sa r. 169. z nizkeho rodu v Cesarei Mauritánskej; prišiel
do služby k Plancianovi, miláčkovi Septima Severa, ob
známil sa so spósoborn vladárskym a pod Karakallom
stal sa prefektom osobnej stráže cisárovej. Pretoriani
(či osobná stráž cisárska), ktorí.už viacráz dali pocítit“
senátu a celej ríši rimskej Vplyvnú moc svoju, vykríčali

vodcu svojho za cisára Hneď vytiahol Makrinus
s vojskom proti Parthom; ale bol premožený od nich.
Spisovatel Dio Kassius tvrdí (Lib. 78. c. m.), že oblahčíl
položem'e kresťanov v ríši rimskej, keď vydal zákaz:
aby sa nikto neodsudzoval pre opovrhovania bohami.
Nezadlho popúdil tento ci'sár prísnou kázňou proti sebe
čast' vojska, ktorá pridala sa ku Variovi Avitovi Bassia
novi, I4-ročnému pokrevnému Karakallovmu. Makrinus
tiahol s vemým vojskom svojim proti povstalému
Bassianovi, ale bol porazený od vodcu Antiocha, ušiel
do mesta Chalcedonu, bol prezradený a zavraždený
v Kapadocii pretorianmi. I stal sa cisárom

3. Varius Avitus Bassianus, či Heliogabal,
ktorý panoval od konca r. 218.do r. 222. On bol vnukom

julie Maesy, sestry matky Karakallovej, Julie Domny.
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Po zavraždení Karakallu skrze Makrina, odišla julia
-Maesa. z Antiochie i s ohromným majetkom svojím do
mesta Emesy v Syrii, kde Bassian, vnuk jej stal sa
prvým _žretcombóžka Heliogabala (Elagabala), ktorého

i meno prijal a sám nazýval sa Heliogabalom.
Julia
Maesa roztrusovala povest, že Heliogabal je synom
Karakallovým; podplácala bohato pretorianov a iné
vojsko. I podarilo sa jej, že získala časť vojska, ktorá
'bola nespokojná s prísnym M_akrínom. Po zavraždeni
cisára, zaujal vnuk jej prestol cisarsky, ačkolvek- fbol
ešte iba štrnást'ročným. Všemožne usiloval sa ,;nladušký
cisár, aby povzniesol modloslužbu syrskú, slncu vzdá
vanú, a s ňou spojené nehanobné tajnosti V Ríme
uviedol do života. Všetkých bohov rimských chcel pod
riadit' tejto modle, i ustanovil za sluhov jej najvyšších
úradnikov štátnych. Trpel všetky náboženstvá, teda
i krest'anské ; lichotil imma len vynasnažoval sa, aby ich
spojil s modloslužbou syrskou. Preto požívali kresťania

za nedlhéhopanovania Helio gab alovho blahonosného
pokoja. Ale chlapčenské počínanie jeho neÍúbilo sa hneď
s počiatku vážnym Rimanom. Neskór začal viesť .ha
,nobný život. K' ukojeniu neprirodzenej chlípnosti držal
si zástupv oblúbencov, ktorým udeÍoval najmastnejšie
úrady štátne. K ohavnému životu svojmu pridal ukrut
ností. Keď sestrenca svojeho Marka Aurelia Alexandra
Severa, ktorého prijal za svojho a za spoluvladára
(Caesara) povýšil, neskór chcel zavraždit, prekypela
všeobecná nenávist proti nemu, najma u pretorianov.
-I zavraždili pretoriani ohavného modloslužobníka syr
ského Heliogabala, a hodili telo jeho do rieky Tibery.
To stalo sa r. 222. Za cisára vyvolený bol Ió-ročný
sestrenec jeho

125

4. Alexander Severus.
Markus Aurelius Alexander Severus panoval
od r. .222'. do r. 235. Kým nebol vyhlásený za plno
letého, vie'dla správu ríš'e rimskej šl'achetná a zbožná

matka jeho Julia Mammea, o ktorej Eusebius
hovorí: »Keď bola niekdy bohuÍubá a opravdive nábožná
pani, nuž bola ÝtakouJulia Mammea.< Ona vychovávala
duševne vysoko nadaného- syna velmi zdarne. Ked' do
zvedela sa v“meste Antiochii, kde bývala so synom,

o zbožnej učenosti slavného Origenesa,

zavolala ho

r. 223. na dvor cisarsky, aby sa mohla vyučiť v nábo
ženstve kresťanskom a sverit' výghove“ jeho cisárskeho

syna svojho. Origenes. prišiel na dvor 'cisársky, po
bavil sa tam za dlhši "čas, vyučoval ju a jej syna cisára
v pravdách krest'ansko-kátolíckeho nábožen'st'va, i navrátil
sa potom naZpát ku učitelským .a spisovatelským prácam
svojim. Takým vychOVávam'm.dospel Alexander Se
v'erus v mladého muža šl'achetných. a 'čiStých mravov,
jakého toho veku 'marne by sme hladali medzi pohanmi.
Panoval vzorne. Pri riadení ríše pomáhali mu zbožná
matka Julia ,M'ammea a sbor 16 senátorov, v ktOrých
čele stál slavný právnický učenec Domicius U-lpian.
Denné práce svoje začínal mladý cisár modlitbou v do
mácej kaplnke. Pána Ježiša Krista ctil jako vyššiu
bytost', jako \pravého Boha popri bohOch štátnych.
V tejto kaplnke (lara'lium) nachádzaly sa Sochy Pána
Ježiša Krista, sv.. apoštolov, Abrahama, a popri nich
sochy Orfea, Herkulesa, a Íubomrdrcov Sokrata a vy
mysleného divotvorca Apollona. 'z Tyany.. Na steny pa
láca svojho a na bránu jeho dal napísať zlatými pisme
nami' slová Kristove (Luk. 6., 31,): »Č'o nechceš, aby
iní činili tebe, ani ty. nečíň imlc, Pohan Lampridius
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hovori, že cisár Alexander

Severus

chcel vystavat'

chrám Kristu Pánu; ale že pohanskí radcovia jeho od
hovorili ho, i tvrdili, že by starootcovské chrámy celkom
prázdne ostaly, a žeby to škodit mohlo štátu. Jako

Alexander

Severus

šlachetne smýšlal o kresťanstve,

dokazuje i to, že keď kresťania chceli postaviť chrám
pravému Bohu na istom mieste a pohanski hostinskí
v tom bohumilom úmysle im prekážali, prísúdil cisár
sporné miesto kresťanom a riekol: »Na každý sposob
je lepšie, keď na tom mieste bude sa slúžiť Bohu, než
by sa tam malo jedávať & pijávaťla Keď mal obsadit
niektorý úrad miestodržitelský alebo vladársky, vyhlásil
verejne mená tých, ktorí mali byť vyvolení za miesto
držiteÍov alebo vladárov, aby každý občan mohol ozná
miť priestupok niektorého z nich, ktorého sa niekdy
snáď dopustil. A pri takej príležitosti hovorieval: »Bolo
by hanbou pre nás, keby sme pri voÍbe miestodržitelov,
ktorým sverit' chceme národy s telom a s dušou, vy
naložili menej opatrnosti, než Židia a krest'ania pri po
svátení niekoho na úrad kňazský.: Tak naznačil o ňom
životOpisec jeho Lampridius. Tento cisár vysoko ctil si

sv. pápeža Kallista, a zvlášte jeho bral si za priklad,
keď mal obsadit nejaký úrad štátny. Za času jeho vy
pukol požiar na kopci Kapitoliume, na ktorom stál nád
herný chrám Jupiterov (Paromov). Pri- tom požiare roz
topila sa Íavá ruka tohoto bóžka. Žretcí Jupiterovi
a auguri (hádači) prosili cisára, aby nariadil slavnostně
obety, že by sa hnev bohov štátnych utišil. Cisár dovolil.
Keď žretci kládli obety na oltár zápalný, uderila strela
hromová a zničila oltár obetný i žretcov. Náramný
strach zalomcoval predesenými pohanskými Rimanmi;
mnohí utekali z mesta, i prišli k miestu, kde sv. Kallistus,
pápež v shromaždení veriacich konal služby Božie.
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Sberba pohanská kričala, že krest'ania sú pričinou tOho
nešťastia na Kapitoliume, i začala zúriť proti nim. Se

nátor Palmacius oznámil to .cisárovi. Alexander Se
verus, ktorý obdivoval a ctil krest'anov, prinútený bol
dívat' sa, jako sberba pohanská sužuje krest'anov. Pal
macius vyšiel s vojakami za mesto na cestu Appiovu,
kde sa nachádzaly letohrádky a krest'anské podzemné
hrobitovy (katakomby), ktoré sa i Kallistovými menujú,
aby uvěznil pápeža, jako hlavu kresťanov; ale to ne
podarilo sa jemu, lebo vojaci, ktorí vkročili do shro
maždenia kresťanov a uvázniť chceli sv. Kallista, oslepli,
a sv. pápež šťastne sa zachránil. Palmacius oznámil to
cisárovi a shromaždil lud pohanský k novým obetám,
i chcel, aby i krest'ania obetovali modlám, lebo ináč že
dá ich mučit a vraždit. Ale keď Palmacius pristúpil
k oltáru obetnému, objavila sa vestalka (panna, kona
jůca službu v chráme modly Vesty, udržujúca večný
oheň), i oznamovala výrok (orakul) bohyne: »Boh kre
sťanský je pravý Boh, a ešte prísnejšie potresce zá
tvrdlivý Rímh Prestrašení pohania rozutekali sa, obety
pohanské vystaly a Palmacius vyhladal sv. Kallista
a žíadal, aby ho s celou rodinou do sv. Církve prijal.
Sv. Kallepodius vyučil vo sv. viere Palmacia a rodinu
jeho, ktorá pozostávala zo štyridsať duší, a pápež pokrstil
ich. Keď dopočula toto pohanská sberba, žiadala cisára,
aby potrestal Palmacia. Cisár poveril senátora Sim
plicia, aby vec vyšetril. I tento stal sa krest'anom
s manželkou svojou, ktorá následkom modlitby novo
obrátených krest'anov divotvome bola uzdravená; išest—
násti pokrevní ich boli pokrstení. Pohanská sberba,
štvaná žretcami, oborila sa- na domy nových 'krest'anov,
zavraždila ich, i zbožného kňaza Kal'lepodia, ktorý
potvrdzoval ich vo viere. Pápež pochoval telá mučeníkov
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v hrobitove svojom. O krátky čas chytila vzbúrená po
hanskáisberba V jednom kresťanskom dome sv. pápeža
Kalli'sta, i shodila ho s okna do studne, kde sa zatopil.
To stalo sa r. 223. Nábožní kresťania vytiahli po čase
telo jeho zo- studne a pochovali ho do hrobitova sv.
Kallepodia, ktorý sa nachádzal nedaleko katakomb
sv. Kallista.

\Za Spravodlivého panovam'a cisára Alexandra
Severa povstávaly po celej ríši početné kresťanské
chrámy a kaplnky, v ktorých verejne a nemýlene od
bavovaly- sa služby Božie.. AčkoÍvek zdalo sa, že tento
cisár vynakladá všetko možné na to, aby kresťanské
náboženstvo bolo vyhlásené za dovolené v štáte rim—
skom; predsa neprikročil k rozhodnému činu, a to preto,
že “obával sa až posiaÍ ešte mohutných pohanov. [ stalo
sa, že za paaovania jeho, a sice r., 233., posnášal prvý
senátor a pravotár rimšký, Domicius Ulpian,„do spisu
svojeho, »C) úrade, prokonsulac rečeného, ktorý desať
svazkov _obsahoval', poprí iných zákonoch i všetky na
riadenia, ktoré vydali posavadní cisári proti kresťanom.
A tým činom poškodil velmi kresťanstvu; lebo otvorila
sa brána násilníckym krokom ukrutných cisárov, ktorí
neskor panovali. Veď tými sosbieranými nariadeniami
mohli byť ÍubovoÍne prenasledovaní kresťania. pre vy
zná'vanie »nedovoleného náboženstvac, pre účasť na
nedovolených shromaždeniach, „pre obrazenie veličenstva
a pre bohorúhanie, pre čarodejníctvo, za jaké mohlo
byť vyhlasované činenie divov, pre majetok magických
(čaródejníckych a hádačských) spevov, za jake pova
žovali pohania sv. Písmo a. najma žalmy.

Alexander

Severus

viedol i vojny. R. 226.

bojoval nešťastne, jako sa zdá, proti Ardeširovi,
novému

zakladatelovi

riše Persskej ,

ktorý

poža

1:29

doval postúpenie- všetkých častí územia staroperš—
ského.
V neprítomnosti cisára, ktorý kresťanov vždy si
vážil, prenasledovali pohanskí miestodržitelia a vladári
krest'anov, menovite lakomý Almachius V Ríme. Pápež,

sv. Urban I., obrátil bol na vieru Kristovu do 400 vzne
šených a bohatých pohanských Rimanov; medzi nimi

vynikala sv. Cecilia, ženich jej sv. Valerian,

brat

jeho sv. Tíburcius a vysoký úradník cisarsky sv. Maxi"

mus. Krásna na duši a tele, bohatá panna Cecilia
zalúbila sa vznešenému pohanskému mladíkovi, menom
Valerianovi. Rodičia jej, ktorých bol pokrstil horlivý
pápež, prislúbili Valerianovi zbožnú dcéru Svoju; lebo
znali bezúhonný život jeho. Po svatbe riekla zbožná
panna ženichovi: »Priatelu, mám sdelit' ti tajomsto, keď
sa zaprísaháš, že nevyzradíš ho nikomu.< Manžel pri
sahal .a ona riekla: »Zaslúbila som sa živému Bohu.
On soslal mi anjela, ktorý potresce každého, kto by
chcel narušit' nevinnost moju. A preto buďme živí jako
brat a sestrala Mladík bol zvedavý na neznameho
živého Boha, i dal sa poučit' sv. Urbanovi v krest'an—

skej viere a to i s bratom svojim Tiburciusom,

a oba

prijali sv. krst. Od toho času .žili návodom sv. Cecilie
sv. bratia jako najhorlivejší kresťania: šted-re podporo
vali chudobných krest'anov i pohanov, nahovárali vzne
šených rodom pohanov ku prijatiu sv. viery, ozdobovali
hroby sv. mučenikov a. skvele pochovávali umučených
krest'anov. Keď dozvedel -3a o tom lakomý vladár
Almachius, ktorému išlo o nadobudnutie bohatstva,
uzavrel, že ich zahubí. Pod zámienkou, že v dome ich
vydržiavajú sa tajné schódzky, čo bolo zakázané zá
konami, dal ich uvázniť. Keď vyznali, že sú krest'anmi
a že sa nezrieknu viery svojej, dal ich vyviesť na
9
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popravisko a verejne bičovat'. Tam vyznávali živého
Boha .a nádej svoju, že dosiahnu večný život. Maxi
mus, vysoký úradník a mnohí vznešení' pohania, po
horšili sa, nad ukrutnosťou vladárovou a keď počuli, že
po tomto živote nasledovat má večný život, blahosla
vený „pre cnostných, prijali tiež sv. víeru. Vladár dal

mečom od'pravit'Valeriana, Tiburcia a Maximusa;
ale po čom túžil, nedosiahol to,. lebo už prv oddali
majetky svoje svý-Církvi. Keď to dopočula sv. panna,
rozdala majetok svoj sv. Církvi a chudobným; lebo
znala lakomosť'a zúr'ivosť vladárovu. A_ nemýlila sa.
Vladár dal uvázniť vznešenú Ceciliu, .i žiadal, aby vy
dala majetok manželov a švagrov; Keď 'riekla, že celý
majetok dostali chudobní a keď verejne vyznávala
Krista Pána, dal ju ukrutný lakomec mučit' a sot'at'.
Papež poch'oval tela—,sv. mučeníkov na hrobitove sv.
Kallísta. Vojaci uvěznili _nezadlhoii sv. pápeža v dome

zbožného Gordiana“ *i"s mnohý' ' Vyznavačmi, ktorí
sa tam ukrývali. Vladár vinil sv. pápeža, že sviedol
mnohých vznešených Rimanov a.,priviedol do záhuby,
menovite- Ceciliu, manžela jej a švagra, i žiadal od
neho majetky popravených. Sv. Urbían riekol, že ten
majetok obdržali' chudobní, za čo teraz požívajú blaho
slavený život. Lakomý ukrutník dal sv. pápeža Urbana
zavraždit. 'To stalo sa .r.\'23o.

CisárAlexander

Severus vybralsa s vojskom

svojim prot'i Nemcom do Gallie, ktorí najma do krajov
na rieke Rýne častejšie vpádali. I vzbúrilo. sa proti
nemu vojsko, preto že nakladal s ním príSno; i bol
r. 235. iS-matkou svojou, Juliou Mamm'e'ou, skrze
Kaja Julia Maximilla, vojanského vodca svojho zavraž
dený a surový vrah stal sa cisárom.
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5. Kajus Julius Maximin Thrax a nástupníci
jeho.
Maximin Thracký, ktorý panoval od r, 235. do
r. 238., narodil sa V Thracii z rodičov roÍníckych;
v mladosti bol pastierom, prišiel k vojsku a'silousvojou
i udatnosťou povzniesol sa vo vojsku ku vysokým. dó
stojenstvám. Maximin bol muž vyše. dvochf'metrov
vysoký a tak silný, že šestnást' 'inužo'v k zemi pobavil.
Hovorí sa, že denne sjedol dvadsat' do tridsať kilo masa
a vypil dvadsat'štyri sklenice vína„ Surový, obrovskej
postavy a _sin divoch začal prenasledovat' hneď pri na
stúpeni trónu cisárskeho krest'anov a sice z nenávisti
oproti Výtečnému predchodcovi svojemu, Alexandrovi
Severovi, a tiež z obavy, aby sa kresťan—iapre vraždu,
na dobrodincovi ich spáchanú, na ňom vraj nepOmstili.
A k tomu póverčiví pohania rozširovali povesť, že
častého, V tie' _čaSyvýskytujúceho sa zemetrasenia 'sú
príčinou krest'ania; i-štvali tyrana všemožne proti nim.

Šťastie,že Maximin Thracký

nebol uznaný za cisára

vo všetkých krajinách rozsiahlej 'ríše rimskej: a preto
obmedzovalo sa krvavé prenasledovanie iba na niektoré
kraje. Najukrutnejšie prenasledovaní boli biskupi a kňazi.
V samom Ríme mučení boli r. 235.pápež sv. Poncian
a kajúci učený kňaz jeho a bývalý protípápež sv. Hip
polyt, ktorí zomreli jako mučeníci na Sardinii. Toho
času podstúpil smrť mučenícku i sv. Cesudius a spo
ločníci jeho. I sv. pápež Ant-erus bol umučený dňa
3. januara r. 236. V meste Nikomedii, v krajinke
Bithynii, odovzdaná bola r. 236. sv. panna Barbara
skrze vlastného otca, pohana Dioskora, Jvladarovi Mar—
cianovi, ktorý rozkázal ju ukrutne mučit a sot'ať. V
Malej Asii borili pohania po mestách bez prekážky
9*
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kresťanské chrámy. Najviac zúril miestodržitel Serenían
v krajínke Kapadocii proti krest'anom. V meste Ce
sarei, V ktorom toho času slavný učenec Origenes
vyučoval mládež, uváznení boli učeníci jeho a priatelia

diakon Ambrosius a kňaz Protektetus,

ktorí boli

mučení a do Germanic odvedení. Sám Orige'nes,
ktorý počas prenasledovania z Palestiny do-Kapadocie
sa bol uchýlil, nútený bol za dva roky sa 'skrývať
v meste Cesarei v dome zbožnej krest'anskej panny,
menom Juliany, kde i spis o mučeníctve ku poteche
uváznený'ch priatelov svojioh napisal. Neskór prepustení
boli priatelia jeho na svobodu a" sám vrátil sa ku prá
cam svojim do mesta Cesaree v Palestine, kde slavnú
školu svoju riadil. Medzitým viedol ukrutný cisár Maxi
min Thracký šťastné .vojny proti Nemcom, Sarmatom
a Dakom; ale ukrutnóst'ou svojou popúdil proti sebe
Rím, tak že sa vzbúríla proti nemu Italia, a keď so
synom svojim obliehal mesto Ak'vileu, .bol i so synom
svojim za bieleho dňa od vlastných vojakov r. 328.
zabitý.
Po zavraždení Maximína Thrackého panovali jako

cisári Pupienus aDecimus Celius Balbinus iba za
velmi krátky čas. Oba. mali za .spoločníka v cisárstve

dríev Maximina, ktorý bol nenávidený u pretorianov.
Poneváč i oni boli od vojska, v poli stojáceho, za
cisárov vyvolení bez privolenia pretorianov, vzbúrilí sa
i proti nim tito, vyčkali príhodnú dobu, oborilí sa na
palác cisarsky a oboch hanebne zavraždili r. 238.
Podobne za krátky čas panoval v ríši rimskej

?Markus Antonius Gordian I., ktorý pochádzal zo
vz'nešenej rodiny a jako sedemdesíatročný starec vyhlá
sený bol za cisára r. 238. On vyznačil sa driev v mno
hých vyšších úradoch & najma jako prokonsul v Afrike.
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S ním vyvolený bol ku boku jeho jako cisár syn jeho

Markus Antonius Gordian II. V boji proti vzbúre
nému miestodržitelovi Kapellianovi “v Mauritanii padol

spolucísár, syn Gordian II., a otec jeho, G'ordian I.
zabil sa sám po smrti synovej, i nepanoval ani za
mesiac.

Cisárom stal sa vnuk j'eho Markus Antonius
Gordian III. r. 238. On už za panovania Maximina
Thrackého daný bol dla Vóle Iudu za Césara (spolu
cisára) ku boku proticisárom Pupienovi a Balbín o-lvi.
Za cisára vyvolený bol pretorianmi. Viedol šťastne vojnu
v Syrii s Parthami, kde dopomáhal ku skvelým víťaz
stvám vojanský vodca jeho a priateI Mesitheus. Po
smrti priatelovej odcudzil cisárovi Gordianovi III. časť
vojska Filip Arabský, vodca osobnej stráže cisárskej
(pretorianov) a vojska; i navádzal stráž cisárovu, aby
zavraždila Gordiana III. To stalo sa i skutočne V Syrii
r. 244.

Počas krátkeho panovania cisárov Pupiena a
Balbina, Gordiana I. a II, ktorí všetci iba za 'nic
kolko mesiacov r. 238. panovali, a za panovania Gor
diana 'III. (od r. 238. do ,r. 244.) požívali kresťania
blahonosněho pokoja.,
Toho času (r. .243.) zomrel Ammpnius Sakkas,
zakladatel iilosoňckej školy novoplatonskej v meste
Alexandrii, ktorý usiloval sa zničit kresťanstvo a po-'
vzniesť klesajúce pohanstvo. On tvrdil, že všetky nábo
ženstvá pohanské vyznávajú jednu a tú samú bytost'
božskú.

6. Filip Arabský (Arabs),
vrah cisára Gordiana III„ panoval jako cisár rimský od
r. 244. do r. 249. Narodil sa v osade rimskej neďaleko
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mesta Bostry v Arabii, kde váčšinu obyvatelstva tvorili
kresťania. Otec jeho bol šejkom (pohlavárom) beduin
ským a povestnýní lúpežm'kom. V mladom veku vstúpil
Filip do radov vojska „_rimskéhoa za panovania cisára
Gordiana III. vyšvihol sa za vodcu (prefekta) osobnej
stráže cisárovej. Po zavraždení cisára, čo stalo sa ná
vodOm jeho, sám zaujal trón cisársky, podporovaný
pretorianmi a VáčšOu čast'ou iného vojska, ktoré V Syrii
bojovalo, Pri nastúpení Vládyvyjednal mier so Saporom,
panovníkom peršským, upevnil postavenie svoje VRíme,
i“Viedol :'potom Víťaznú vojnu s Karpami tatranskými
(Horvátami) a s inými podunajskými kmenami. Za pa
novania svojeho prejavoval sa ku krest'anom takým ná.—
chylným, že sa domnie'vali, jakoby i sám bol býval
krest'anom, ba za takého p'ovažoval ho i krest'anský
dejepisec Eusebius. Istejšie je, žeňnanželka jeho, cisá—

rovna Marcia Otacilia Severa bola kresťankou.
Slavný učenec Origenes pisal cisárovi Filipoyi a

manželke jeho Severe dva listy, V ktorých hovorí
s Vážnost'ou krest'anského učitela, ktorý chce ešte lepšie
utvrdit kresťanov vo sv. Viere. Oba listy boly zachované

ešte za časov sv. Hieronyma.

Cisar Filip Arabský

napomáhal krest'anstvo, i dal si velmi záležať na tom,
aby povzniesol _mraVnost'u poddaných svojich. Jako on
sám, tak i syn jeho Filip, ktorého povýšil na hodnos't'
spolucisára (Cesara), boli cnostni a velmi Vážní; nikto

nevidel ich zasmiať.Dla Eusebia (VI., 32) a sv. Hiero
nyma (Chronic ad'an.246.) prišiel cisár Filip Arabský
s manželkou svojou Severou do 'mesta Antiochie,
aby slávil s krest'anmí sviatky'velkonočné. Bolo to r. 246.
Ale keď chcel vkročit' do chrámu, „pristavil ho biskup
miestny, sv. Babylas, a vykázal mu miesto ní'edzi verej
nými kajúcnikami. I riekol zadivenému mocnému panov
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nikovi: »Keď chceš Súčastniťsa na svatých tajomstvách,
treba ti dosť, urobiť pokánim _zahriechy svoje, najma za
vraždu, ktorú spáchal si na Gratianovilc A mocný cisár
uposlúchol vraj horlivého biskupa, činil verejné pokánie,
i bol smierený so sv. Cirkvou. Možno, že súkromne
priznával sa ku krest'anstvu; ale vo verejnom živote
nevystupoval jako opravdivý'krest'an. To dosvedčuje'i tá
okolnost, že r. 248..slávil okázale pamiatku tisícročného
t'rvania R-ima, pri ktorej velkej slavnosti (jubileume)
súčastil sa na obradoch a obyčajoch pohanských. Blaho
nosné panovanie jeho netrvalo potom dlho ; lebo vojanský
vodca jeho Kajus Messius Kvintus Trajanus Decius bol
vyhlásený za cisára od vojska pannonského, premohol
ho v bitke pri Verone r. 249. a zabil ho.
Skoro za štyridsat' rokov požívali krest'ania za pa
novania predošlých cisárov blahonosného pokoja, ktorý
bol narušovaný iba za času prenasledovania krest'anov

pod Maximinom Thrackým

a zúrivými vladárami,

i pohanskou sberbou v niektorých krajoch cisárstva
rimského. Predsudky póverčivého pohanského Íudu
mizly a krest'ania rozmnožovali sa všade vo valnom
počte, tak že v tom čase mohol písať pápež rimský,
sv. Korn elius, do mesta Antiochie biskuvai Fabianovi,
jako svedči Eusebius (VI., 4., 3.), o veÍkom počte veria
cích v Ríme, ku ktorých obsluhovaniu potrebné bolo
46 kňazov, 7 diakonov a 7 poddiakonov (podjahnov),
42 akolytov (posluhovačov oltámych) a 52 lektorov
(predčítateÍov), ostiariov (vřátnych) a exorcistov (za
žehnávačov), a tiež i to, že cirkevná obec opatrovala
a živila 1500 vdov, sirót, nemocných a chudobných
krest'anov. Tento dlhý pokoj nebol na osoh sv. Církvi.
Mnohí zdedili vieru po rodičoch, mnohí nepovolaní pri
družili sa ku krest'anom, najma boháči a pošli zo vzne
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šeného rodu, ktorí žili vlažne a Íahkomyselne a to
najma preto, že vyznávanie viery nepožadovalo žiad
nych velkých obeti, ani života, ani majetku, ani iného
utrpenia.
Tak píše sv. Cyprian, ktorý stal sa r. 248. bisku
pom V meste Karthagu, o pokleslosti viery a mravov
krest'anských v A'frike, kde- nebolo prenasledovania ani

za panovania Maximina Thrácskeho,

takto: »Starajú

sa (mnohí veriaci) iba o rozmnožovanie majetku, a teraz
zabudli, čo konali veriaci za časov apoštolských a čo
majú konat' vždy, i hnali sa nenasytnou- žiadosťou po
rozšírení bohatstva. Ano, i u mnohých duchovných ne
bolo pravej pobožnósti, u sluhov neporušenej vernosti,
ani útrpnosti a' pravej kázne. Mnohí oklamávali chy
tráckym klamstvom sprostejších a podvádzali prevra
tenou ochotnost'ou spoluveriacich, vstupovali do stavu
manželského i s pohanami a podávali sa tak neveriacim,
prisahávali Íahkomyselne, áno i skrivodlive, z pyšnej
nadutosti nechceli poslúchať _predstavených, utřhali si
medzi sebou jedovatým jazykom a vadievalí sa medzi
sebou 3 neustupnou nenávistouň Ano, i mnohí biskupi,
ktorí mali byt' ku povzbudeniu veriacim a zář priklad,
zanedbávali úrad svoj, daný Bohom, i starali sa viac'
iba o statky pozemské; i zanedbávali ohlasovanie slova
Božieho, & tak i ,veriacich, chodievali po cudzích kra
joch, i starali sa o zisk svetský na trhoch. (A keď veriaci
domáci treli biedu, oni sháňalí sa medzi tým po roz
množení statku, kupovali s.i pole a rozmnožovali si ma
jetok vzrastajúcimi dóchodkami.: V tých smutných po
meroch bolo treba zase nejakého prostriedku, aby Boh
očistil od pliev a kúkoÍa sv: Církev svoju, aby pravá
viera znovu sa obživila, aby sa napravil život vlažných
kresťanov a oslávená bola sv. Církev. Ano,\veÍ1ní po

137

trebný bol očisťujúcí oheň" nového prenasledovania kre
sťanov! A túto, novú búrku prenasledovania predvídal

súčasný ostrovtipný Origenes, ačkolvek vedel, že kre
st'ania požívajú svobody. »Podobá sa pravdec, píše
tento učený a horlivý obranca sv. viery, »že pokoj a
volnost, ktoré sú popriate veriacim v tomto zovňajšom
živote, vezmú skončenie svoje nezadlho, poneváč tí, ktorí
očerňujú každým spósobom učenie naše, spatrujú príčinu
terajších nepokojov a bojov vo- velkom počte veriacich
a v tej okolnosti, že tito nebývajú prenasledovaní skrze
miestodržiteÍov, jako driev. Veď poučili sme sa zo slova
Božieho, aby sme neodovzdávali sa ospalosti, ani v po
koji, _ani v prenasledovam' skrze svet nedali sazastrašit'
a oddialit' od lásky k Bohu a ku všetkým vecam. Keď
Boh dopustí pokušitelovi a dá moc jemu, aby prenasle':
'doval nás, nuž budeme prenasledovaní. Ale keď Boh
nebude chcet', aby sme'trpeli, nuž poživame pokoja po
divným spósobom i v nenávistnom svete, a dóverujeme
Tomu, ktorý riekol: ,Dúfajte, ja som premohol svet
(jan 16, 33 !“ A skutočne, On premohol svet; preto
svet má. iba na tolko moc, nakolko chce mat' to Ten,
ktorý premohol ho, ktorý dosiahol moc od Otca, aby
premohol ho. Dóverujeme víťazstvujeho! Ale keď opat'
chce, aby sme bojovali za náboženstvo svoje, nuž nech
pridu protivníci; povieme im: ,Všetko móžem skrze
Toho, ktorý posilňuje mňa (Filip. 4, I3),' skrze ]ežiša,
Pána našeho, Kresťanské náboženstvo bude panovat'
niekedy samo, poneváč pravda Božia nadobúdza vždy
viac duší.c
A to, čo predvídal ostrovtípný Origenes, stalo sa.
DobrOtivý, premúdry a vševedúci Boh dopustil nezadlho
oheň.-nového prenasledovania, v ktorom očistilo sa
opravdivé zlato krest'anskej cnosti a stálosti od trosiek
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lahostajnosti, sebeckosti, vlažnosti vo viere a pokle'slostí

rhravov — a ukrutný vrah cisára Filipa Arabského,
Decíus bol tým prostriedkom dopustenia Božieho.

Kajus Messius Kvintus Traianus Decius
panoval jako „cisár rimský od r. 249. do r. 251. Narodil
sa V meste Sirmiume V Pannonii, kde bol najvyšším

vodcom vojanským 'za panovania cisára Filipa Arab
ského. Vojsko pannonské vykričalo ho za cisára proti
Filipovi Arabskému, ktorého premohol .pri Verone
v Italii, zavraždil a sám ostal cisárom r. 249.
Surový a prísny vojak v slepej horlivosti svojej
chcel povzniesť"'“l*1*i1eď
na začiatku. panovania

svojeho

moc štátu rimského, a to na starých pohanských zá.
kladřo'cha snažil sa, aby stal sa pre Rim druhým Tra
janom. I zdalo 'sa jemu, že krest'anské náboženstvo
prekáža t'rvaniu, moci a sláve štátu rimskěho- &že v štáte
jediné náboženstvo móže byť iba Výlučne pohanské,
starorimské. A" preto chcel vykorenít' v celej r-íši kre
st'anov, ktorí velmi sa boli rozmnožili za panovania pre
došlých cisárov. R. 250. vydal prísny rozkaz, ktorý roz
poslal na všetkých miestodržitelov a vladárov, aby vyz'vali
všetkých krest'anov k opusteniu “viery svojej a ku Vzý
vaniu a cteniu bohov štátnych. Ustanovený bol i čas„
v ktorom dostavit mali sa všetci' kresťania ku vrchno—
st'a'řn,aby obetov-alí modlám. Už samé vyhlásenie roz

kazu cisárovho zdalo sa byt' také ukrutné, že sa veriaci
obávali dla slov Spasitelových (Mat. 24, 24), 'že by
ivyvolení Boží, keď by bolo možno,. celkom neboli
uvedení do bludu, jako to udávajú biskup sv. Dionys,
ktorý úradoval v meste 'egyptskom Alexandrii, a deje
piseC'_Eusebius (H. E. VI. 41). Biskupi a kňazi mali
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byť hneď pochytaní dla toho krvavého rozkazu, mučení
a povraždení; chrámy maly sa porúcat'; sv. Písmo 'a iné
posvátné spisy maly sa pohabať a Spálit'. Tým krest'a
nom, ktorí ušli z ýlasti pred blížacou búrkou, maly
úrady zhabat' majetky a návrat do Vlasti mal byt' zaká
zaný pod pokutou smrti každému. Kresťania, .ktorí do
brovoÍne dostavili by sa pred vrchnosti, „mali byt' vy
počutí a po tom nie hneď zabijaní, ale radšej privádzaní
k odpadnutiu od SVaCírkve strašným a zdíhavým trá
pením, jako hladom, smádom, žalárom, rozličným mu
čením, a iba vtedy, keby neosožíly tieto prostriedk'y,
mali byt' potrestání ukrutnou srnrt'ou. Keby súdcovia
cisárski boli Váhavými a nedbalými _Vplneni tohoto
krvavého rozkazu, mali byť pokutovaní bezohladne a
prísne. V každom meste s chvatom chystali úradníci
cisarski škripce, klady, železné stolice, kotly, naplnené
smolou, kríže, drevené hranice, pripravené ku zapáleniu,
divé šelmy. Bolo to, tak rečeno, prvé všeobecné pre
nasledovanie krest'anov, ktoré bolo nariadené po všetkých
krajinách' rozsíahlej ríše rimskej a to s ukrutnost'ou,
ktorá prevyšovala všetky predošlé prenasledovam'a.
Krvavé prísne nariadenie Deciovo plnili»ochotne
všetci úradníci štátni a sluhovia. Suroví vojaci doháňali
zóna nárriestia z miest,. .ded_ín a dvorcov vonkovských
všetkých krest'anov bez ohladu na rozdiel stavu, veku
& pohlavia, kde mali títo zlorečit' Spasitelovi, klakat'
pred postavenými modlami alebo sypat kadidlo do pri
chystaných nádob na oltároch zápalných. Kto z kresťanov
nechcel zapret' vieru, klaňat sa modlám a obetovať, bol
mučený na rozpálenej železnej posteli, stolici alebo
mriežkach, bol pripevnený na škrípec alebo na koleso
a driapaný železnými háky alebo hrebeňami na obna
ženom tele, ktoré bývalo itrhané rozp'álenými klie'št'ami.
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Všetky žaláre boly preplnené okovanými hladnými a
šmádnými, utrýznenými krest'anmi, ktorých očakávaly
ešte ukrutnejšie muky. T-oto neslýchané mučenie zaprí
činilo, že mnohí vlažní křesťania, najma bohatí a z vyš
šieho rodu a stavu, dali sa zastrašit už samými prípra
vami k mučeniu,

i zapierali

sv; Vieru._ A -—sv'átáCírkev

oplakávala niejednoho odpadlíka. Niektorí vlažní kre—
sťania prichádzali sami pred súdcov, dobrovolné, a po
núkali sa, že budú obetovať modlám, i tvrdili bezočive,
že nikdy neboli krest'anmi (tito boli nazývaní »lapsia,
odpadlikami); druhi predvedení vojakami pred stolícu
súdcovsku na námestie nemohli rozhodnút' sa k mukám
pre Krista Pána„ bÍadli, triasli sa od strachu pri po
smechu pohansk'ej sberby, i. kÍakali pred modlami a so
chami zbožňovaných cisárov, kládli na ne vence a sypali
kadidlo na oltáre zápalné (tito boli nazývaní—»thuri
f icatic', kadidlo obetujúcimi); iní obetovali modlám
krvavé obety a brali účasť pri hodoch obetných (tito

boli nazvaní »sacrificatic,

obetujúcimi); niektorí vy

dávali do rúk súdcov sv. PiSmo a posvátné spisy (i boli

nazvaní »traditorese,

oddavačmi, zradcami); mnohí

bohatí chceli vyhnút' mukám a smrti tým spósobom, že
kupovali si za velké peniaze. od lakomých a podplatiteÍ
ných úradnikov cisárs'kych listiny (»libellic), jakoby sku
točne boli oddali sv. Písmo do rúk ich, obetovali modlám
a odpadli od krest'anskej viery, ačkolvek nebolo tomu
tak skutočne a oni iba podplácali úradnikov, aby mohli
oklamat krvavý súd a zachránit seba (tito menovali sa
»libellaticie, opatreni svedoctvami); druhi zase dali sa
zapísat' skrze podplatených úradníkov do soznamov od-,
padlíkov (»lapsic), že poslušné vyhoveli zákonom štát
nym (i boli nazvaní »acta facie'nteSc, skutky číniacimi).
Horlivi veriaci krest'ania považovali všetkých týchto
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slabúchov za skutočných odpadlíkov a zradcov, hano
biacich krest'anskú víeru, ktorí V čase pokůšania k vóli
pohodlíu telesnérru a k vóli pohanskému svetu podvodne
zapierali Krista Pána. Mnohí vlažní krest'ania dali Sa
síce uváznit' a .vhodit' do smradlavých žalárov, vyznávali
Krista Pána pred súdcami, ba znášali i dosť dlho vy
trvale ukrutně muky; ale. predsa konečne,f trýznením

premožení, zapierali sv. vieru, jako udava Eusebius
v dejepíse svojom (H. E. VI. 4I.).
Ale v tomto smutnom čase našlo sa veliké množ
stvo horlivých kresťanov každého staVu, povolania, veku
a pohlavia, ktorí pre Krista Pána opustili majetok, ro
dinu a vlasť, ba i mileradi podstupo'vali s nadzemským
nadšením všetky ukrutné muky a potupnú smrť pred
očami zverskej sberby pohanskej. A tak očistila sa
sv. Církev od pliev a kúkola a vít'azne v'stála nepo—

rušená prostried tejto krvavej búrky, ktorú dopustil vše
mohúci Boh.
V samom hlavnom meste ríše rimskej, v Ríme,
podstúpil mučenícku smrť medzi prvými horlivými vy
zn'avačmi pápež sv. Fabian r. 250. Ačkolvek ukrutný
Decius všemožne sa namahal, aby nebolo viacej žiad
neho pápeža, & domýšlal sa, že skór povstane proti
nemu mocnému nový cisár, než bude zvolený nový
pápež, -— predsa vyvolený bol r. 251. nástupca jeho
sv. Kornelius, ktorý prežil krvavého tyrana. Toho
času podstúpili smrť mučenícku v hlavnom meste cisár
stva medzi nesčíselným množstvom i nasledujúci znač

nejši krest'ania: Abdon a Sennen, vznešení to kre
st'ania peršskí, Parthenius,
vysoký úradník dvoru
cisárovho pri boku cisárovny, Kalo cer, komorník
cisarsky, svaté panny Anatolia a Viktoria. V iných
mestách Italie vykrvácali prepočetní vyznavači ména
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Božieho. Tak podstúpili smrť mučenícku horliví vyzna

Vači: V Tuscii, V meste Florencii Miniatus,
udatný bojovník a dvaja bratia-Pergentin
a Lau
rentin; V mestePerugii Felinus a slabýstarec

Marcian, Julian a druhjehoCyriak, Marcellin
a Faustin;

V meste-Anagni

biskup sv. Magnus,

Felician a zbožnépannyMessalina &Sekunda;
V R'avenne

sv. panna Fuska

Maura; V Nole kňaz Felix.
vykrvácalbiskup sv. Onesimus

a vychovávateÍkajej

Na ostrove Sicílii
a V meste Katanii

sv. \Agatha, Alfeus, Filadelfus,

Grinus a

Erasmus, kňazi Moyses a Maximus, a diakon
Nikof'sitratus.
Medzi všetkými premnohými mučeníci sicilskými

vynikala sv. panna Agathaiktorá

pochádzala z vyso

kého & bohatého rodu. MiestddržiteÍ Kvintian, ktorý
zúril na ostrove proti [krest'anom, dal uvěznit prekrásnu
vznešenú pannu, a keď neohrožene vyznávala sv. vieru,
odovzdal ju necudnej žene Afrodosii, ktorá s dcérami
svojimi prevádzala hanobné remeslo. Nevinná cnostná
panna vzdorovala za tridsat' dní všetkým pokúšaniam
vo verejnom hanobnOm dome. Kvintian dal odviesť ju
do mučiarne—a položit na škripec, i ukrutne mučit'. A

keďslavnostne vyznala pri hrozných boÍasťach, že je
Vernou služkou Pána ]ežíša Krista, priviazali ju katovia
ku stlpu a trhali žeravými kliešťamihruď jej. SV. panna
privolala pritomnému tyranovi: »Bezbožný tyrane, tak
nie je tebe svatým ani to miesto, na ktorom kojila
matka tebalc Umučenú pannu hodili katovia do žaláru,
kde sa zahojily zázračne rany jej. Po nejakom čase
bola predvedená opát' pred stolicu súdnu, kde súdca
hrozil jej ešte strašnejšími mukami, keď nebude obetovať
modlám. Sv. panna riekla: »Marné sú' slová tvoje. Ne
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možno mi, že by som sa klaňala kamenným modlám
a nie najvyššiemu živému Bohu. a Synovi Jeho, Pánu
Ježíšovi, ktorý vyliečil rany moje zázračne.a Zúrivý
pohan rozkázal katom, aby obnažili sv. pannu a vláčili
útle telo jej po osu-ých črepoch a žeravom uhlí. Hodená
do žaláru modlila sa vrúcne Bohu i oddala čistú dušu
svoju Stvoritelovi.
Iav mnohých iných mestách v Europe podobným
ukrutným spósobom mučení boli vyznavači Kristoví.

Tak vykrvácalv Gallií sv. Saturnin,

biskupv meste

Tulús e (Toulouse).
_
_
Najukrutnejšie zúrili miestodržitelia císárslgi áí-išiidr'
covía na Výcho'de. V Palestine
dvaráz rrifii'č'ený
bol

pre sv. vier'usv. Alexander,

biskupv Jerusa'l-éme

až i r. 251. dňa 30. januára zomrel. V meste syrsko—m

Antiochii
zahynul po mnohom mučení biskup sv.
B abylas s troma mladíkami,ktorých cvičil vo sv. viere;
pred smrťou prosil katov, aby pochovali ho s t'ažkými

putami, ktoré nosieval v žaláre. V Armenii

vykrvá

cali:kňazLemnus, Macedonia, vojakPolyeuktus
a príateljeho Nearius, Menignus, Roman, mladík
Peter, Andrej, Pavel a Ió-ročnápannaDionysia.
V krajináchmaloasijských Ponte 'a Ka'padocii
boly preplnené žaláre horlivými vyznavačmi. V meste
Sm yrne trpelo hrozné muky mnoho akrest'anov; medzi

nimiboli umučeníAsklepiades,
a kňaz Pionius.

Achác, Sabina

Keď bol Pionius uváznený, pýtal sa

ho vojak, či zná príkaz cisárov. Sv. kňaz riekol:
»Pravda, že známe príkaz, a tento nakladá nám, aby
sme vzývali jednoho živého' Bohax :Poď na“ námestiea,
riekol vojak, »tam počuješ rozkaz cisárov, ktorý na
kladá, aby si obetoval Bohóm.: Na námestí bolo mnoho

pohanov a židov. Pionius

prehovoril k zástupu a
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oduševnene vyznal, že obetovat' nemůže modlám. Po
výbornej reči jeho zvolali pohania: »Daj sa prehovorit';
veď taký zaslúžený muž, jakým si ty, zasluhuje dlhý
blažený životu: »Pravdu máte-c, odpovedal vyznavač,
»život je poklad a žiadon krest'anf'neopovrhuje ním;
ale my túžime po inom živote, ktorý je lepší. Ěakujem
vám za prítuÍnost'; ale nepravé lichotenie je škodlivejšie
než zjavná nenávist.: I obrátil sa k súdcovi a riekol:
»Keď máš rozkaz, aby si prebovoril mňa alebo po
trestal: nuž pokutuj ma; lebo nikdy nenakloníš mňa
k tomu, aby som obetoval modlámla Na druhý deň
odsúdil miestodržiteÍ svatého Pionia, ktorý opátne vy
znával pred ním neohrožene vieru svoju, na smrt týmito
slovami: »Rozkazujeme, aby P ioni'u s, ktorý rúhal sa
bohom & priznal sa jako krest'an, za živa bolspálený:
aby tak boli pomstem' bohovia a zastrašení Íudia.:
Pokojným krokom -a s vyjasnenou tvárou kráčal sv. mu
čeník ku drevenej hranici, odložil vrchné rúcho svoje,
vystúpíl na hranicu a dal sa príbit' k stÍpu. Kati pod
pálili hranicu a keď sv. Píoníus uzrel okolo seba vy
šlahnút plamene, zvolal: »Amen! Prijmi, Pane, dušu
moju!c V meste Ef ese zomreli medzi mnohými mu

čeníkamislavne: kupec Maximus, Christ-oforus
a Temistokles.
Dla sv. 'Cypriana vyznačovalisa
vyznávaním sv. viery v tomto meste r. 250. tiež i Ma

ximian, Malchus, Martinian, Dionysius, Ján,
Serapion' a Konstantin, horlivíto krest'ania,ktorí
sa i 7 Spáčmi menujú. Dejepisec Nicefor svedčí,
že počet' mučenikov v štáte rimskom a najma na Vý
chode bol taký veÍký, že neinožno vypočítat ich.

V Afrike, najma v hlavnom meste egyptskom,
Alexandrii,
zúrilo prenasledovanie už r. 249. Nejaký
pohanský hadač rozdráždíl bol pohanskú sberbu proti
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krest'anom, ktorá

drancovala

domy krest'anov —avše

možne mučilaich. Biskup sv. Dionys Alexandrin
ský, ktorý bol vtedy tiež vojakmi chytený, rozprava
(u Eusebia VI., 41.), že mužovia i ženy, mládenci a
starci, panny istareny, vojacia mešt'am'a, &vóbec ludia
každého stavu, povolania a veku boli bičovaní, posti

naní a upálení. Keď r. 250. oznámený bol V Alexan

drii krvavý rozkaz cisára Decia Trajana,

utiahol

sa sv. Dio n ys na púšt' následkom prosieb a naliehania
veriacich svojich; i spravoval z úkrytu svojeho listovne
a skrze kňazov a díakonov, ktOrých tajne vysielal, velké
biskupstvo svoje. Toho času zúril v Alexandrii
mor.
Pohania zúfali, neošetrovali ani najbližších pokrevných
svojich, i zomierali bez Všetkej pomoci opustení, ba
ani mrtvých svojich nepochovávali pohania V zúfalstve
svojom! Ubohé pozostalé siroty potulovaly sa hladné
ulicami nešťastného mesta. Velkodušný biskup povzbu
dzoval listovne veriacich svojich k dóvere v milostivého
Boha a k neohroženej oddanosti do svatej vole Jeho,
k obetovavej láske oproti blížným inepriatelom svojim,
ktorí driev sužoVali ich pre vyznávanie pravej viery.
A krest'ania prejavovali duševnú sílu, zomierali pokojne
s nádejou na večný život, ošetrovali obetovave nemoc
ných krest'anov i pohanov, pochovávali mrtvých a za
ujímali sa za opustené siroty. A túto službu lásky konali
kresťania počas najváčšieho prenasledovania so strany
miestodržitela Sabina a súdcov jeho. Sv. Dionys

Alexandrin

ský, ktorý pri utišení prenasledovania

r. 251.navrátil sa do Alexandrie,

opisuje sám muky

a smrt premnohých mučeriíkov. Všetky možné muky
a spósoby trýznenia boly upotrebované, aby krest'ania
boli donútení k odpadnutiu od viery. Mnohí podlahli
mukám a pokúšaniu; ale premnohí zomrelí radšej naj
10
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ukrutnejšou smrťou. jeden neohrožený vyznavač bol
'trýznený železnými hákami. a žeravými železami, tak že
telo jeho bolo jednou velkou ranou. Súdca rozkázal
katom, aby krvácajúce telo vyznavačovo natreli medom,
poviazali ruky a nohy a pripevnili o stlp, aby ho pichaly
komáry, muchy a iné hmyzy. Páťnást'ročný vznešený

mládenec Dio sk orus bol najprv mučený a keď zapreť
nechcel Vieru, upotrebíl pohanský súdca ohavný spósob,
aby ho priviedol ku pádu. Naložíl vojakom, aby zaviedli
mládenca do zahrady, aby ustlali mákkú pohodlnú postel
pre neho medzi voňavými kvetami, pri .bublajúcom po
tóčku, pod košatými stromami a na ňu priviazali ho
hodbavnými páskami. Vojaci urobili tak a odišli. I pri
blížila sa k mladistvému vyznavačovi telesnou krásou
prekypujúca verejná necudná nevíestka, ktorá snažila
sa všemožne, aby obm'ákčila srdce mladého mučeníka
a zviest' mohla jeho. Svát'ý mládenec nevedel si ináč
poradiť v tomto pokúšaní, i odhryzol si jazyk, a keď ho
hriešnica chcela Íúbat', vyplul jej ho krvavý do očú:
a hanobná neviestka nalakala sa, i odišla. Zadivený
súdca prepu'stil nevinného mládenca na svobodu a dal
mu čas k rozr'nýšlaniu, i myslel, že sa p'oddá a zapre
vieru. Marná bola nádej pohanova; sv. mládenec hotový
bol radšej umret' smrťou mučenickou. Staručký Metras
bol bičovan'ý a potom ukamenovaný; podobne zbožná

krest'anskápanička, menom Kvinta. Julian 3. Kro
nion boli“ upálení na hranici; vojak Bes as, ktorý
bránil týchto neohrožených mužov Božích proti zne
ucteniu skrze pohanskú a židovskú háveď, bol sťatý
sekerou. Po mnohom trýznení upálení boli Makar

z Lybie,Heron, Ater, vojaciIsidor, Epimachus
a Alexander.

Tam podstúpili mučeníckusmrťMa p

palikus a Kvintus, Arsenius, Nemesion, Amon,
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Zeno, Ptolomeus a Ingenuus, starec Julian,
Dionysia,

matka mnohýchdetí, panny Amonaria

a Merkuria,
ktorá bola pokročilého veku. Mnohé
muky trpela sv. Ap ollonia, jako to svedčísv. Dionys
Alexandrinsk ý. Pred zástupom pohanov riekla súd—
covi: »jakokolvek dlho živá budem V tomto slabom
tele, chválit'-a zvelebovat' budú ústa moje všemohúceho
Boha.“ Katovia bili ju tak dlho po tvári, kým nevytlkli
všetky zuby jej. I vlieklí ju ku horiacej hranici a hrozili
jej, že vhodia ju do práskajúcej vatry, keď neprekÍaje
kresťanského Boha. Vyžiadala si chvilku času jakoby
rozmýšlat' chcela, čo má urobiť, a keď jej sňali putá,
pokÍakla a skrúšene sa pomodlila; potom, jakoby za
chvátená tajnou mocou Božskou, vkročila sama do pla
meňov, v ktorých zhorela. Premnohi krest'ania utiekli
na ipúšte, kde mnohí zahynuli z nich hladom, smádom,
nemocami, od divých zverov a zbojníkov; mnohých
pochytali Arabi a odpredali do otroctva, z ktorých nie
ktorí mohli sa vykúpit' za drahé peniaze, jako to roz

práva Eusebius

(VI.,42). Niektorí kresťania začali na

púšt'ach žit' samotársky prísny a bohumilý život, jako
sv. Pavel, a položili základ k pústovníckemu a mníš
skemu životu.

I v iných krajinách Afriky

prenasledovaní boli

krvave verní kresťania, a mnohí vlažni odpadávali od
sv. Církve—,najma v ,K'arthagu,
kde bOI biskupom

sv. Cyp ria n. Keď rozkaz Deciov v _mestebol ozná
mený, kričali pohania: »Cyprían prvý predhodený nech
je levomlc Na mnohé prosby veriacich opustil zbožný
a učený biskup mesto a utiahol sa s diakonom Pon
ci orn na púšt', zkade riadil ohroženú cirkevnú obec
svoju. Sám píše o tom smutnorn čase takto:. »VeÍké
množstvo bratov našich zapieralo vieru hneď pri prvej
1o*
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.hrozbe nepriatelovej . Neodpadúvali následkom strašného
prenasledovanía, ale dobrovolne, poneváčinevyšetrovaní
a nezajati bežali sami na verejné miesta, a zapierali
Vieru svoju. 'Počet ich bol tak velký, že v zástupoch
chceli odriekať sa krest'anstva. Častoráz odkladala vrch
nost záležitost ich pre blížiacu sa noc na budúci deň.
Avšak prosili, aby Boli hneď vypočutí. Mnohým nedo
stačovalo vlastné zahynutie ich-, ale povzbudzovali
i druhých ku pádu; aby“ zločin ich bol úplným, nútili
sami rodičia deti svoje, aby súčasťovaly sa na obetách.
Týmto spósobom utrácaly deti to, čo dosiahovaly pri
počiatku narodenia svojeho.: Spravodlivý Boh trestal
odpadlíkov. Sv. (: y prian rozpráva v spise svojom,
»O pádee, nejeden smutný _prípado padlých krestanoch.
]aknáhle istý vlaĚný kreš't'an zaprel vieru, 'onemel na
skutku; iní boli obsadení zlými duchami a Zúrili sami
proti sebe'. I píše: »Počujte, čo stalo sa v pritomnosti
„mojej a pred očima'mojima! Rodičia malého dievčatka
„zutekali—,i zanechali

ho dojke

a táto

zaniesla

die't'a

vrchndsti. Dieta nemohlo ešte požívat másitý pokrm;
pri modle teda, pred ktorou shromaždil sa Íud, podali
dcéruške chlieb, omočený do vína, ktoré zbývalo z obety.
Keď navrátila sa matka, vzala si dieťa, ktoré nebolo
v stave vyslovit a vyjadrit, čo dialo sa s ním vtedy,
ani uvážit zločin. Stalo sa vtedy náhodou, keď sme za
mestnani boli pri svátosvátej Obete, že tá matka vzala
dieťa svoje do chrámu. Dieta nachádzalo sa medzi ve
riacimi; i zrazu znepokojilo sa pri modlitbách a žehna—
niach našich, plakalo, vzdychalo, metalo sa rozhorúčene
s jednej strany na druhů a duša detská, jakoby tajom—
stvenými mukami trápená, objavila dla možnosti veku
nemluvňacieho, čo bolo prihodilo sa s ním. Medzitým
dokončená bola sv. Obeta, už podával diakon kalich
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prítomným; všetci požívali z neho, ale keď prišiel *po
riadok na dievčatko, “odvrátila maličká vnuknutím Božím
tváričku svoju, zavrela kr'čovite pernami ústička a od
mietala od seba kalich. Ale diakon nepopustil, ivlial jej
proti vůli niečo zo Sviato'sti do ústočiek; i nasledovalo.
teraz plakam'e a vracanie. Sviatost Oltárna nemohla
ostat' v poškvmenom živote a v ústach, i násilne vy
lieval sa zo zanečístených vnútomostí nápoj, Krvou
Pána posvatený. Taká velikánska je moc, “taká veli
kánska je velebnosť Pána! Svetlo dlho objavilo tajom
stvo temností, a nájtajnejšie zločiny objavené boly kňa
zovi Božiemux Ale vačšina veriacich nebola takou

pokazenou, jako ju sv. "Cyprian

v horlivosti svojej

biskupskej opisuje; lebo v liste svojom, mučeníkom
poslanom, nadšene píše: »ó prešt'astná Církev naša,
ktorá je rnilosťou Božou tak osvietená & pochvalnou
krvou terajších mučeníkov tak oslávená! Driev bola
dobrými skutkami veriacich bieloskvúcou, teraz je krvou
mučeníckóu učinená jako šarlátlc Velikým počtom kreÍ

sťania vyznávali neohrožene i v Karthagu

a v okolí

sv. viem pred súdcami a zástupmi pohanskými. Tí, ktorí
obetovali pre Krista Pána život svoj, menovaní boli

»Mučeníkami

Božímicz; tí, ktorí iba všelijakými

mukami boli trýznení a “pri tom nepodstúpili smrť, me

novali sa <Vyznavačmi

Pánaa. Krvavým prenasle

dovaním očistila sa sv. Církev od vlažných údov a verni
osvedčili skvele stálost svoju vo vyznávaní pravdy
Božej.
V tomto krvavom prenasledovaní bol uvaznený

i učený Origenes

v meste Tyruse,

a ukrutne mu

čený. Dejepísec cirkevný rozprava o tom nasledovne
(Euseb. H. E. „I. VI., c. 39): »Jaké muky podstúpil
Origen e_s počas prenasledovania krest'anského učenia',
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_čítat'možno v listoch jeho. Z týchto dozvedeli sme sa,

že bol hodený do žaláru a že na hrdlo jeho železná
ret'az bola hodená. Nohy jeho boly roztiahnuté za viacej
dní v klade, do ktorej boly zastrčené. Pod ním zapá
lený bol oheň; a týmito a inými mukami chceli donútit'

jeho k odpadnutiu. Ale Origenes

trpel všetko ne

ohrožene a s dóverou očakával smrt', ktorú však s'úd
covia náročky chceli prekazit'. A jako sám znášal všetky
muky so zmužilou silou, usiloval sa oduševňovaťi oStat
ných prítomných, ktorí potrebovali útechy, užitočnými
povzbudzujúcimi rečami ku krest'anskej stálosti a vytrva

lostim Súdcoviamarne hrozili Orígenesovi,

slavnému

učiteÍovi Církve, že upália ho. Nedal sa naklonit' ku
pádu ani mukami ani žiadnymi hrozbami. A Súdcovia
prepustili ho na svobodu, keď videli, že namáhanie ich
je marné. V žaláre napisal viacej povzbudzujúcicha na
pomínajúcich listo'v iným vyznavačom. Boh ukrátíl čas
krvavej zkůšky; lebo netrvala iba za dva roky.

R. 25I. vybral sa ukrutný “Decius Traj'anus
i so synom svojim Decíom, spoluvladárom, na Dunaj
proti Gothom. Vojsko rimské napadlo pod vodcovstvom
cisárovým Gothov. V krvavej seči padol pred očima
cisárovými vlastný syn jeho, césar Decius.
Otec
cisársky privolal zmateným bojovníkom: »Iba jedon
bojovník padolla I vrhol sa medzi nepríatelov, aby
pomstil smrť jediného Syna svojeho ; ale kóň jeho utonul
v bahne, v ktorom Decius bol zabitý Gothamí, alebo
zadusil sa v blate. Vít'azi nepochovali počestne telo
cisárovo, jako by sa to bolo slušalo, než nechali ležat'
ho v blate, kým nerozvláčily ho divé zvery. A kre
sťanský spisovatel Lak'tanc
(od r. 250. do r. 325)
zvolal: »Tak hynú nepriatelia Božíla Nástupcom jeho
v cisárstve stal sa
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8. Gallus.

Cestius Vibíus Trebonianus Gallus pa
noval od r. 251.do r. 253. Celú krátku panovnícku dobu
jeho zaujaly práce a boje s Gothami a s domácími ne—
priatelmi. Podarilo sa jemu, že pohnul Gothov k opu
steniu Illyrie, ktorú boli opanovali; ale bol nútený po
nechat' im velkú korisť, naplienenú na území rimskom;
áno prislúbil nenávideným Gothom i poplatok z poklad
nice štátnej, čo Rimanov velmi obrážalo. V týchto ne
pokojoch v štáte rimskom požívali, krest'ania po smrti

ukrutného Decia v prvom roku panovania cisára
Galla ulavujúci blahoslavený pokoj a to tým viac, že
v štáte rimskom, najma V mestách Rim e, Karthagu
a Alexandrii velký mor zúril a zaujímal mysle pre
strašených pohanov.
Mnohí vlažní kresťania, ktori zo Slabosti ludskej
& zo strachu pred hroznými mukami odpadli boli od
sv. Církve počas prenasledovania pod D e cio m &zapreli
vieru svoju, zatúžili znovu po pripojení sa ku sv. Církvi.
Srdečne ÍutovaJi a oplakávali poblúdenie svoje a odpad
nutie, i boli hotoví podrobít' sa každému i najt'ažšiemu
pokániu, aby smierili sa s Bohom, napravili dané pohor
šenie a zabezpečili duševné spasenie svoje. Za takýchto
kajúcnikov orodovali u biskupov mnohí svatí"vyznavači
Pána Ježíša Krista, ktorí na tele svojom ešte posial
nosily znaky pretrpených múk za svátú víeru, i prosili
biskupov & pápeža, že by prijali kajúcnikov do obco
vania cirkevného a uložili im primerané pokánie. Sv.

Kornel, pápež rimský, sv. Cyprian, biskup &metro
polita v Alexandrii
a iní mnohí biskupi prijímali
kajúcnikov do lona sv. Církve, keď títo boli ochotní
náležite konať uložené pokánie, ktoré častorázi za roky
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nlalo trvat'. Proti tomuto milostivému zachádzaniu s ka
júcnymí odpadlíkami povstal r. 251.v Ríme mamomyselný

kňaz Novacian,

ktorého svedení prívrženci vyhlásili

za pápeža protisv, Korneliovi.

Novacian

nechcel

nijako prípustiť, aby kajúcim odpadlíkom dostávaly sa
odpustenie. a milost' od sv. Církve, čoby i činili jaké

koÍvek velké pokánie. I v Kartha gu povstal proti

sv. Cyprianovi

mamívý kňaz, menom Novatus,

ktorý však tvrdil opak toh'o, čo Novacian

v Ríme,

a sice, že do lona sv. Církve prijimat sa možu, ba
i. majú všetci Odpadlíci, ktorí sa hlása, & čoby nečinili
i žiadne pokánie. Pápež, sv. Kornel, svolal do Ríma

snem, cirkevný, ktorý odsúdil bludy Novacianove.

Sv. Cyprian napisalr. 251.protiNovacianovi
skvelý spis svoj. »O jfednote

v Církvie, ,v ktorom

hovorí: »Roztřžky povstávajú, že s opovážlivou bez
božnost'ou niektori opovrhujú biskupa, ktorý predsa iba
on jediný može byt' v Církvi, a že opovrhujú toho,
ktorého poslal Boh. Len jedon je Boh, len jedon Kristus,
len jedon stolec biskupský, ktorý bol založený počia
točne Petrom a to dla rozkazu Pánovho. Nikto nesmie
ustanoviť druhý oltár ani druhé kňazštvo. Druhý oltár
stavia ten, kto ustanovuje nového biskupa (pápeža) na
miesto toho, ktorého postavila Církev. Všetko, čo po
čínajú ktoríkoÍvek ludia oproti ustanoveniu Božiemu, je
nepravé, svetské, bohorúhavé. Církev Kristova je pod
statne jedna, i nemóže byt' rozdelená nikdy. Kristus učil
nás, že ovčinec je iba jedon., Aby túto jednotu učinil
zrejmou, založil Pán Církev Svoju na jednom jedinom,

na Petrovi,

ktorému oddal moc kÍúčov.Kornel bol

povýšený na stolec (prestol) biskupský dla pravidiel
kanonických. A preto, kto vydáva sa za biskupa."(pápeža)
okrem nebo v Ríme, ruší svázok jednoty; toho vyvolenie
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nemóže byť zákonné .
ten je nesvátým, rozkolníkom,
cudzincom (votrelcom). On je nástupcom nikoho; on
sám začina; on sa namáha založit' novú Církev, celkom
Církev Íudskú na miesto Církve Božej. Toto urobil

Novacian.

Vyvolený bol navzdor všetkým zákonom

a kázni cirkevnej & síce skrze poblúdilých nespokojen
cov, ktorí opustili opravdivého pastíera svojeho. Keď
raz vyvolený je právoplame pastier, nuž nesmie byťiný
ustanovený. Nesmiemym zločinbm je tá. snaha, ktorá
chce vyvolíť druhého (biskupa, pápeža); takým v'eÍkým
zločinom je ona, že 'ani mukami nemožno dosťu'činit'
zaň. Niet mučeníka mimo Církve. Rozkolm'ci možu byt'
usmrtení; ale nikdy nebudú korunovani. Kto rozptyÍuje
stádo Pánovo, je nečistým-, cudzincom, nepriateÍom.
Nikto nemóže mat' Boha za Otca, kto nemá Církev za

matkuic *) A papežovi sv. Kornel'ovi
vyjadruje sv.
Cyprian blahopranie svoje a '-inýc11
biskupov, že trpel
pre Krista Pána a potom píše: »Skrze obapolnú lásku,
ktorou sme sbratrení vzájomne,_žiadame Teba a napo
míname., jako len vládzeme, najmilejší Bratre náš, keď
nás poučila prozreteÍnosť Pánbva a upozornilo nás milo
srdenstvo Jeho, že deň pósledného zápasu a boja našeho
veÍmi sa priblížuje, aby sme sa postili s Íudom, strážili
a sa modlievali. A preto vzdychajme neprestajne &mo
dlievajme sa k Bohu. Veď zbroje nebeské sú to, ktoré
nám udelujú odvahu, vytrvalost a sílu; tieto sú duševnou
pevnost'ou našou a oružím (železným rúchom—a štitom)
Božím, ktoré ochraňujú nás. .Žiadon z nás nech neza
búdza na druhého; jedno srdce, jedna myseÍ nech nás
obživujú; modlievajme sa neprestajne tu i tam jedni za
*) Nech si povšimnú tieto zlaté slová všetci rozkolníci
a bludoverci.
Po v.
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druhých, a koho z nás Pán skór povolá, ten nech zo
stáva ešte i u Boha v láske našej, i nech neprestáva
modlievať sa tam ku milostivému Otcovi za bratov
svojich a sestry.“ R. 252. vydržiaval sv. C yp rian

synodu V Karthagu proti sekte Novacíanovej,

na

ktorej pri poradách súčastilo sa 66 bískupov afrických.
Pravoverní biskupi prijímalí dla učenía Církve apoštol
skej a dla prikladu SpasiteÍa kajúcnych odpadlíkov opět
do lona sv. Církve, keď tito konali uložené pokánie;
ba častoráz odpúšťali niektorým horlivým kajúcníkom
i čiastku uložených časných trestov a prijírnali ich i pred
časom, ktorý bol určený ku pokáníu, do lona sv. Církve,
a to skrze zásluhy sv'átých .mučeníkov a na prímluvu
horlivých vyznavačov Pána Ježiša Krista, pre ktorého
boli podstúpili muky. 'Eým činom položený bol vo sv.
CírkVi základ k odpustkom. A krest'anía, otúžení krva
vým prena-sledovaním vo sv. víere, objavovali predošlú
obvyklú horlivost svoju v láske k Bohu a ku blížnym,
bez ohÍadu na to, či sú tito krest'anía alebo Židia a po
hanía, a to najma v nešťastí, ktoré zapríčiňoval, zúrací
mor. Ano, tento strašný mor bol príčinou, že v naj
krajšom svetle zaskvela sa láska krest'anská. Keď pohanía
utekali v zúfalstve z nakažených domov, nespomáhali
žiadnemu nemocnému, vyhadzovali z domov svojich
polomrtvých a zomrelých, — vtedy sbierali obetovaví
krest'am'a milodary pre biednych pohanov, opatrovali so
zapieraním seba nemocných, pochovávali mrtvých. A
najma sv. C yp rian napomínal veríacich svojich, aby
prejavovali ustavične víeru svoju a lásku k nepriatelom
pohanom. Krest'anía africkí následovali ochotne radu
zbožného a učeného arcipastiera svojeho, a pohanía
prinútení bolí obdivovat obetovavú lásku krest'anov,
ktorých driev opovrhovali, 'nenávídeli a prenasledovali.
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I píše sv. Cyprian,
že tento mor posílnil vemých a
prebudil ochablých krest'anov, napravil pokleslých,
obrátil mnohých pohanov a odzbrojil nepriatelov. Ač
kol—vek mnohí krest'anía popri

obetovavej

láskavosti

svojej morom sa nakazili a pomreli, predsa neprestávali
pomáhat blížnym svojim; lebo boli presvedčení, že smrt',
podstúpená V službe lásky k blížnym, má takú cenu u
Krista Pána, jako smrťmučenícka, pre vyznávanie učenía
Kristovho podstúpená. A predsa tento mor bol príčinou
i smrti mučeníckej mnohých vyznavačov Kristových.
Cisár Gallus vydal r. 952. rozkaz, aby sa konaly
obety bohom štátnym za odvrátenie zúriaceho moru.
Pohanskí žretci nastojili, 'aby i kresťania obetovali mo
dlám, o ktorých krest'anoch hovoríli jak zlomyselní
a úskoční žretci, tak tiež, nimi navdaná, pohanská po
verčivá sberba, že oni sú príčinou moru, ačkolvek 1sami
osočovaní kresťania morom umierali. Cisár Gallus,
nenávidený Rimanarni, chcel sa zavďačit' pohanom, i do
pustil, že boli prenasledovaní krest'ania, a najma biskupi
ich a kňazi. Sv. C yp rian bránil V meste Karthagu
krest'anov proti nespravodlivémú osočovaniu a násilen
stvám neludským, i dokazoval skvelými spisami svojimi,
že tejto .strašnej „pohromy vinni sú skór pohania než
nevinní krest'ania, i privolával im: »Pre nepravosti vaše
hnevá. sa Boh a tie sú ešte o mnoho váčšie než tento
trest! Vy hneVáte sa, jakoby ste pre nešlachetnosti
svoje zasluhovali niečo dobrého. Pozorujte hriechy
svoje, & zaiste prestanete. st'ažovat' si na Boha a na
nás!“ Krest'ania nemohli obetovat' modlám. Žiadnymi
hrozbami nedali sa zastrašit.. Ani jednoho odpadlíka
nebolo za tohoto prenasledovania: prísna a predsa mi
lostivá kázeň cirkevná upevnila ich vo sv. viere a trpez
líve znášali muky, vyhnanstvo a ztratu majetku, na
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ktorý siahaly úrady císárske. Najviac trpeli bohatí kre
st'ania, biskupi a kňazi, z ktorých mnohí podstúpili smrt'
mučenícku. Pápež sv. Kornel bol prvý, ktorý r. 252.
dosíahol korunu mučenícku. Driěv bol vypovedaný do

vyhnanstva do mesta Centum Cellae

(teraz Civita

Vecchia), kde neskor bol umučený. Nástupca jeho sv.
Lucius, ktorý riadil sv. Církev iba za 8 mesiacov

a vydal spis proti Novacianom,

bol tiež poslaný

najdriev do vyhnanstva a pótom r. 253.bol sťatý. Učený

kňaz rimský sv. Hippolyt

bol privíazaný na bujné

žrebce; ktoré roznosily sv. mučeníka po kríčkoch a ska:
lách. Posledné slová jeho boly: »Pane, oni roztrhali
telo moje, Ty prijmi dušu mojula Veriaci krest'anía
pospiechali s plačom za ním a sbierali krvavé kusy tela
jeho, ktoré ostalý na zceste, i prechovávali ich jako
drahocenné ostatky. I zbožný vojanský—dóstojník Ce

realís a manželkajeho Sallustia, ktorýchsv.Kornel
bol vyučil vo viere a V ktorých dome on i sv. Lucian
sa skrývali, podobne vznešený Galacian a pannenská
manželka jeho Epistem a podstúpila r. 253. smrť mu
čenícku.
Medzitým riastla .nespokojnost' Rimanov oproti
cisárovi Gallovi a keď Emilian, vodca vojenský a
miestodržitel jeho V Pannoníí, vo vít'aznej bitke porazil
Gothov, ktorí zase vpadli vierolomne do územia rim
ského, a tiež rozdelil velkú korisť medzi víťazných bo
jovníkov svojich, vyhlásilo vojsko tohoto za protícisára
a cisár Gallus i so synom svojim a spolupanovníkom
Volusianom
bol r. 253.vlastným vojskom zavraždený.
Po mnohých rozbrojoch stal sa dla-=vóle v'áčšiny

vojska a senátu nastupcom Gallovým
cisárskom

na tróne

9. Valerian.
Cisar Valerian,

ktorý panoval od r. 253.. do

r. 260., za štyri prvé roky popríal krest'anOm takého
pokoja, jako žiadon cisár pred ním. Kresťania zaujímali
prvé miesta v paláci jeho, najpoprednejšíe rodiny rímské
vyznávaly sv. vieru, V celej ríši stavaně boly krrest'anské
chrámy. Toho času bol pápežom Sv. Štefan I., ktorý
mohol svobodne riadit' sv. Církev; on Vyslovil, že je
platný krst i kacierami udelovaný, keď sa udeluje V mene

najsv. Trojice Božej. Učitelia Církve sv. Cyprian,

sv. Dionys Alexandrinský,

Origenes a iní

mohli volne pósobit'. slovami a spísami na šírenie sv.

Církve; ale slavný učjtel Církve Ori genes, netešil sa
dlho z príaznivého pokoja; lebo pretrpené pod D eci om
muky podkopaly zdravie jeho, i usnul v "Pánu v meste
T yruse r. 254.'; telo jeho bolo pochované v chráme
biskupskom pri hlavnom oltari.
Toho času pósobil za povznešenie _pohanstva a
proti krest'anstvu novoplatonský filosof P-l*otinus, žiak
Ammonia Sakkasa, ktorý účinkoval v Alexandrii a v Ríme
a napisal 54 knihy. Zomrel 'r. 261. "I sám cisár Gallus
počúval bláznivé prednášky jeho. On je vlastne zakla
datelom nov0platonskej filosofie, ktorá. domáhala sa
zvelebiť pohanstvo a nad kresťanstvo povzniesť. Mal

velký vplyv i na cisára Valeriana

a štval ho proti

krestanom.
Behom času oblúbil si Valerian
čarodejníka
(theurga) egyptského, menom Makriana, ktorého po
výšil na vysokú hodnost dóchodného cisárskeho a ktorý
sa vyznačoval popri tajnej vede egyptskej jako vojvodca
a Vtipný radca štátny; ale pri tom i jako pohan velmí
nenávídel krest'anov. M a krian obznámil cisára s tajnou
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vedou čarod'ejníctva egyptského, ktorú si tento oblůbil
tak,. že i sám zaoberal sa s nečistými posváteniami
a inými h-anobnými obradami a obetami, áno na radu

Makrianovu

sám zabíjal nevinné deti, abys ním

skúmal z čríev ich budúce veci, aby najma dopytovať
sa mohol o zdare alebo nezdare vojny, ktorú s Gothami
a Sarmatami víedol na Dunaji. Takým spóšobom nakazil
sa póverčivý cisár a riadil sa dÍa vóle podvodného
radcu a priateÍa svojeho vo všetkých záležítosťach ríše.

Milostníkovi Makrian ovi zavadzali .vysokopostavení
krest'anski úradníci na dvore cisárskom, i začal podpi
chovať cisára Valeriana
proti krest'anom. Nahovoril
jemu, že kresťania prekážajú pri čarodejníctve jeho, že
nemůže pre nich vyspýtať budúci výsledok vojny 5 bar

barmi; lebo,jako sv.Dionys Alexandrinský
v liste Hermam'onovi; že Makrian

píše

tvrdil, jakoby sa

nachádzali »medzi nimi (krest'anmi) taki, ktori prítom
nosťou svojou a pohladom svojím alebo dýcháním svojím
a hlasom móžu zničit' moc démonov (bohov)c. Ano,

prešibaný a zlostný Makrian. tvrdil, že vojna iba vtedy
dopadne víťazne pre Rimanov, keď bude. vykorenené
kresťanstvo, na ktoré sa hnevajú bohovia, poneváč kre
st'am'a rúhajú sa bohom. Takými zlostnými výmyslami

popudený bol póverčivý Valerian

proti krestanom.

I aby neztratil dóveru u pohanov a pri tom aby naplnil
vyprázdnenú pokladnicu štátnu zhabanými majetkami
mnohých zámožných kresťanov, zamýšlal dobre pre
mysleným postupným spósobom napádat' krest'anov, aby
celkom vykorenil ich. R. 257. vydal návodom Makria—
novým rozkaz, aby krest'ania pod pokutou smrti ne
schádzali sa ku službám Božím ani v chrámech, ani na
miestach pohrabných. Tým chcel pre'kazit', aby krest'anía
vzájomne sa nepovzbudzovali v stálosti a vytrvalostí vo
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viere. BiskUpom a kňazom nakladal rOzkaz, aby nielen
Bohu, ale i modlám prinášali obety, a keby to nečinili,
aby boli vypovedaní z cirkevných obcí do vyhnanstva,
i aby zjavm' nepria-telia bohov boli mučení a odpravení.
.Prenasledovanie. kresťanov začalo Sa hneď r. 257.

v Rím e, kde prvý vykrvácal pápež sv. Štefan

I. Po

dobne obsiahli korunu mučenícku s najvyšším pastierom

svojim: kňaz sv. Eusebius

a diakon Marcellus;

zázračným spósobom obrátený Maximus;

vznešení

manželia Adrias a Paulina a deti ich, Neon a
Maria; Nemesius a dcéra jeho Lucilla; vlastné
sestry Rufina a Sekunda, dcéry senátora rimského
& mnoho iných. Stolica sv. Petra obsadená bola sv.

Xystom II., ktorý ukrývat sa nútený bol v katakom
bách. V Af r1ke zúrilo prenasledovanie najma V hlav
nom meste egyptskom Alexandrii
a v Íudnatom
meste Karthagu.
MiestodržiteÍegyptský predvolal si

biskUpasv. Dionysa Alexandrinského_s

jedným

kňazom a tromi diakonami, a vyzval ich, aby obetovali
bohom štátnym. SV.—biskupa učiteÍ Církve riekol od
hodlane: »Nezmením viem svoju, ani neprestanem byť
kresťanom, a vedÍa jednoho pravého Boha nemůžem
ctit' bohov vašichk MiestodržiteÍ riekol: »Iďte teda do
vyhnanstva a pod ztratou hlavy ostanete v ňom!c A
sv. biskup odišiel do vyhnanstva s kňazmí svojimi a spra—
voval ztade osirotenú, tažko zkúšanú, cirkevnů obec

svoju. Podobne stalo sa v Karthagu

so sv. Cy

prianom.
Thuscius Cecilius Cyprianus pochádzalzo
vznešeného rodu a jako pohan bol za dlhé roky slav
ným učiteÍom rečníctva, a iba V pokročilom veku číta
nim sv. Písma stal sa krest'anom (r; 246.), i vyznal:
»Zdalo sa mi byť veÍmi ťažkým znovu byt' zrodeným
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s p'održaním toho istéh'ó'tela. Veď jako je i možno zrazu
odložit zastaralé pochopy a obyčaje, ktoré sú hlboko—

zakorenené a ktoré staly sa druhou prirodou našou?
Jako. možno priučiť sa striedmosti, keď" je človek pri
Vyknutý na štedre naložený a v_ch'utnýstól_?' Jako móže
človek, ktorý objavoval sa vo 'Skvostnom rúchu a zlatom
i, purpurom sa jasal, uponížiť sa k jednoduchému pro
stému odevu? Ale. keď oživujúca voda obmyla škvmy
predošlého života mojeho, a keď očistené srdce moje
obsiahlo s hora svetlo a ducha nebeského, zbadal som

zadívený, že pochybovanie moje mizne , všetko bolo
mi zjavným, všetko jasným; našiel som lahko, čo zdalo
sa mi nemožnýmx Od toho času, čo svetársky driev
Cyprian prijal sv. krst, stal sa príkladóm a zrkadlom
svatého života a horlivosti“za sv. vieru, ktorú mohutne
bránil skvelými spisami svojimi a.rozširoval. Jako biskup
(r. 248) za'íšijímal popredné miesto medzi súčaSnými
správcami sv'. Církve-. Preto pýta sa životopisec jeho,

diakon Poncius:

»Kto je v stave dostatočne opísať,

jako Cyprian zastával povýšenú 'hodnosť svoju? . . . Sú
biskupi, ktorí povinnosti stavu svojeho _iba jako taki
poznávajú a iba jako biskupi skutočne konajú ich; ale
Cyprian bol vždycky biskupom a důstojnost biskupská
nečinila ho biskupom, ale prevzala ho už jako 'takého.
I horlivost jeho neobmedzovala sa jedine na starostlivost
o sverené jemu stádo.: On staral sa o zdar celej sv.
Církve. Tohoto horlivého a učeného pastiera sv. Církve“

predvolal si v Karthagu miestodržitelsevemej Afriky
Aspasius Patemus a riekol: „Mám rozkaz od cisára,
aby všetci poddaní vyznávali náboženstvo, ktoré sám
vyznáva Kto si ty.?c Sv. biskup odpovedal: »Ja som
krest'an a biskup! Neuznávam iba jednoho Boha, ktorý
stvoril nebe i zem. Tento je pravým Bohom, ktorému
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sa klaniame a ku ktorému najm'á o šťastie cisárovo s_a
modlievameux Miestodržitel riekol: »Žiadam od teba, aby
si mi udal ostatných kňazovlc Sv. C _vprian odhodlane
riekol: »Nemóžem zradit' ich. A veď i same zákony
vaše zakazujú to & odjsudzujú udavačov.: \Súdca roz

hodol: »Teda iď do vyhnanstvah A sv. biskup odišiel
do mestečkaKurubisu, ktoré neďalekoKarthaga ležalo
pri _brehu morskom. Súčasne vypovedaní boli z cirkev
ných obcí svojich i mnohí iní biskupi a kňazi 'africkí
do pustých miest, kde znášali mnohé trápenie. Sv. Cy
prian ríadil písomne stádo svoje & tešil vyhnancov
srdečnými a dojímavými slovami. Keď sa dozvedel o
utrpeniach- stálych vyznavačov a mučeníkov V Ríme
a v druhých mestách, písal bratom svojim trpiacim:
»Počujem, že niektorí z vás sú ovenčení už korunou
mučeníckou, že iní nachádzajú sa blízko tohoto víťazstva
a že všetci, celé.-, slávy hodné,

množstvo v „žalároch

stenajúcich je oduševnené podobnou odhodlanou mysÍou
ku nastávajúcemu boju . . . . S obdivom pozeralo prí
tomné množstvo (pohanov) na boj nebeský, na zápas
Kristov. Zadivilo sa, keď videlo, jako neohrožene stáli
sluhovia Kristoví medzi mučením s vyjasneným čelom,
s celkom čistým srdcom a nie síce' pozemskými striel
kami, ale štítom viery a silou Božou ozbrojení. Bolo to
nádherné divadlo, keď bolo možno videt', jako sa osved
čovali mučení o mnoho _smelšími a silnejšími než trýzni
telia ich. Nepremožitelnů vieru ich nemohly premócť
ani dlho trvajúce, ani často opakované mukyx

Valerian

presvedčil sa, že rozkaz jeho nie je

úspešným, že tými prostriedkami nevykorení krest'anstvo,
ani nepotlačí, a keď i pohanská v'áčšína s. vladárením
jeho nebola spokojná a Peršania a iné súsedné národy
vojnou jemu hrozili a pri tom pokladnica štátna bola
11
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vyprázdnená, obával sa o trón svoj, i vydal r. 258. nové
krvavé nariadenie miestodržiteÍom a vladárom, aby
usmrťovali všetkých kňazov, biskupov a diakonov, ktorí
by nechceli obetovat' bohom štátnym; aby senatori a
velmoži rimskí pozbavení boli důstojnosti a úradov
i majetku svojeho, a keby nezapreli Krista, aby i oni
boli pokutovam' smrťou mečom; aby vznešené. panie
a panny krest'anské boly posielané do vyhnanstva a
značný majetok ich shabal sa pre pokladnicu štátnu,
aby dvorskí úradníci cisárski a sluhovia (caesarjani) “boli
pozbavení úradov a služieb, aby zhabaly sa pre štát
majetky ich, aby do pút boli okovaní a zavlečení na
majetky cisárske ku polným a iným prácam, keby sa
zriect' nechceli viery krest'anskej. Úradníci cisárski sliedili
za biskupmi, kňazmi a zámožnými krestanmi V celej
ríši, aby mohli plnit' krvavý rozkaz eisárov. V Ríme
hneď „r.)258.dňa 6. augusta, uváznený bol medzi prvými
kresťanmiv katakombe Pretextatovej papež sv. Sixtus II.,

bývalý Íubomudrc athénský, priateÍ sv. C'ypriana,
ktorý počas prenasledovania preniesť dal ostatky sv.
apoštolov Petra a Pavla do katakomb (podzemných
hrobitovov krest'anských), v ktorých odbavoval islužby
Božie. Sv. Sixtus II. bol odsúdený ku st'atiu. Keď bol
vedený na. miesto popravné, odprevádzal najvyššieho
pastiera horlivý diakon jeho Laurenc, ktorému sveril
papež majetok cirkevný a zaopatrovanie kresťanských
chudobných, vdov a sirót, a s plačom túžobne volal:
»Kam ideš, otče mój, bez syna? Kam ideš svatý biskupe
bez diakona svojeho? Nikdy neprinášal si obetu na
oltá're bez sluhu svojeho!

Či som stal _sa_nehodným?

Nenechaj mňa tu, svatý Otčeh Svatý pápež tešil láska
vými slovami milovaného mladého diakona, ktorý chcel
umret' s ním; napomínal ho, aby zachránil majetok
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cirkevný, na ktorý číhajú pohanía a zaopatríl-chudob
ných, a konečne hlboko pohnutý riekol: »Neopúšt'am
ťa, synu mój! Na teba, ktorý si v- mladístvej “síle po
stavený, čaká ešte váčšía zkúška. a slavnejšie víťazstvo:

ia budem pre starobu svoju šetrený; o tri dní budeš
nasledovat mňah S radosťou poberal sa sv'átý diakon
z popravného miesta, kde bol sťatýpápež sv. Sixtus II.,
ukryl drahocenné poklady církevné, podelil peniaze
medzi chudobných a pripravoval sa ku predpovedanému
boju. Vladár rimský dozvedel sa, že cirkevná obec kre
sťanská má drahocenné poklady, í dal uvážnitfLaurenca
a r-íekgLjemu: »Vy kresťanía ponosujete sa, že zachá
dzame s vami tvrdo! Nechcem teraz použít -mučenia;
žiadam iba podobrotký' od teba, čo můžeš dať. Znám,
že kňazia vaší užívajú pri službách Božích..zlaté a strie
borné nádoby. Boh kresťanov nedoníesol vraj na svet
poklady, lež iba slová; nech sa teda tými uspokojí.
Vydaj mi poklady; cisár potrebuje ich ku zaopatreniu

vojska!< Laurenc
odpovedal: »Pravda je, Církev
naša je bohatá, ani cisár nemá také poklady! Ukážem
ti veÍkú čiastku ích, len popraj mi, prosím času, ..k-ým

všetko usporíadam.:

Vladár povolil tri dní a prepustil

jeho. Sv. Laurenc

prípravoval sa modlitbami a skrú

šeným pokam'm ku duševnému zápasu, shromaždil chu
dobných, počtom okolo 1500, ktorých svatá Církev vy
držíavala, do chrámu, í povolal tretíeho dňa do neho
Vladár-aa riekol: »Hla, toto je poklad, ktorý som chcel
ukázat tebe! Tento poklad opatrujte, í Rím í cisár i ty,
pokial sa vám bude Íúbit'.: Vladár rozpálíl sa hnevom.

Sv. Laurenc

pokojne sa pýtal: »Čo-že sa hneváš?

Zlato je níčomný kov a prameň všetkých neprávostí!
'Opravdivým zlatom je svetlo Božie, ktoré osveCuje
týchto chudobných. Perlami a drahokamamí sú tieto
11*
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.panny a vdovy, ktoré tvoria korunu Církve.“ Roz
vzteklený vladár zvolal: »Znám, že vy krest'ania honosíte
sa tým, že opovrhujete smrťou; ale nemysli, že zomreš
náhlou smrt'ou: budeš zomierat' .zdlhavou smrťoulc I roz
kázal doniest' železné mriežky, a katovia priviazali ne
ohroženého vyznavača ret'azami na ne i podkladali
žeravě uhlíe. Sv. mučeník modlil sa a prespevoval žalmy;
tvár jeho žíarila nadzemskou blaženost'ou, keď mladé
telo jeho bolo pečené. Po chvíli riekol žartovne k vla
dárovi: »Telo moje už dosť je upečené na tejto 'strane;
rozkáž, aby ho obrátili na druhú stranum Na pokynutíe

vladárovo obrátili kati sv. Laurenca

na druhů stranu

a po chvíli pokojne riekol: »Už telo moje dosť je upe
čenéí móžeš z neho jest'.: I obrátil oči svoje k nebu
a hlasno modlil sa za obrátenie Rímanov. A tíško usnul

v Pánu. Vznešení Rimania, ktorí boli obrátení zázračnou
trpezlivost'oQua svátosťou jeho, póchovali čestne. ostatky
ieho. Toho _časupodstúpili v Ríme mučenícku smrť:

sv. Basilla, panna, pochádzajúca z rodu cisárskeho;
sv. Eugenia,
vznešená bohatá panna a sluhoviajej

Prothus

a Hyacint,

“sv.Digna a Emerita,

Lucilla a Flora; sv. Agrippina, panna. Stolica
sv. Petra ostala odo dňa 6. augusta r. 258., keď sv.
Sixtus II., pápež bol sťatý, až do 21. júÍa r. 259. ne
obsadenou. Tak zúrili pohanía v Ríme! Toho času

vykrvácal V Gallií

sv. Poncius.

upálený sv. Fruktuosus,

V Španielsku bol

biskup v Tarrakone,

i s dvoma diakonami Svojimí.

V Afrike

Dionys

tiekla krv mučenícka potokami. Sv.

Alexandrinský

žil s kňazmi svojimivo

vyhnanstve na púšti; i riadil ztade cirkevnú obec svoju

v AleXand'rii,

ktorá nielen prenasledovaním od po

hanských úradov, ale bola trápená i morom a hladom.
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V Cir'the

(Lambesse) podstúpili smrť mučenícku: sv.

Lucius, M'ontanus, Flavianus, Jakob a Marian.
lnde vykrvácali:sv. Pavel, Geroncius,

Január,
Saturnin, Súkcessus, julius, Katus, ďalejpanie
a panny sv. Pia, Germana, Maxima, Donatil-Ia
a Sekunda.

V meste Utike,

neďaleko Karthagu,

hodené bolo do vápenných jám 150 krest'anov, keď boli"
postínaní (preto sa menujú »Massa candidac, Skvelé

množstvo).I sv. Cyprian
do predmestia Karthagu,

bol odvedenýz Kurubisu
kde bol strážený. Veriaci

z “mesta a z celého biskupstva navštevovali milovaného
arcipastiera svojeho & celú noc- zotrvávali pred domom,
kde bol strážený. I dal'si ho miestodržitel predviest' na
letohrádok. Na ceste upozornil vojak sv. starca, ktorý
následkom velkej pálčivosti slnca Celýbol spotený, aby
si pi'evzliekol rúcho. Svatý muž odpovedal: »Nie je
hodno vyhladávať polahčenie proti utrpeniu, ktoré i tak
nezadlho sa skončí.< MíestodržiteÍ pýtal sa, či sa me
nuje Cypríanom. Pokojne riekol sv. biskup: »]a som.:
MiestodržiteÍ hovoril: »Cisár rozkazuje ti, aby si obe
toval bohom štátnym.: SV.Cypria-n riekol odhodlane:
»Nikdy neurobím to!“ »Rozmysli si, čo robíš,o< napo
mínal mi'estodržiteÍ Galerius Maximus. Svatý muž riekol
neohrožene: »Nemám čo rozmýšlat' pri takej Vážnej
vecilc Galerius Maximus poradil sa so súdcami a vy
niesol výrok súdu: »Už dávno priznávaš sa k nezna
božstvu a nepošt'astilo sa cisárovi naklonit teba k lep
šiemu náhladu. Poneváč si hlavou zkazonosnej sekty,
majú si z teba priklad brať tí, ktorých navádzal si
k neposlušnosti; i treba je, aby plnenie zák'onov bolo
utvrdené krvou tvojou.<< I vzal tablíčku, na ktorej bol
výrok napísaný, a prečítal ho: »Rozkazujeme, aby
Cyprian, biskup Karthaga, nepriateÍ bohov, bol mečom
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odpravenýle' I odvedený bol s_v.biskup na popravné
miesto "nedaleko Karthaga.
Velký zástup veriacich
odprevádzal biskupa svojeho. Katovi dal vyplatit' sv.
Cyprían 25 zlatých peňazí. Smút'acie stádo svoje na
pomínal srdečlnými slovami ku stálosti vo svátej viere.
PokÍakol a dlho sa modlil: »Potom začal si zavázovat'
ručníkom oči a keď ho nemohol zauzlíťna týle, pristúpil
kňaz jeho a diakon, aby mu preukázali poslednú službu.
.Sv. biskup prekrižoval si na prsách ruky a kat sot'al
„mu hlavu. Veriaci namáčali ručníky svoje do krvi mu
čeníkovej a prechóvávali i'ch jako sv. ostatky. Po._mu
čeníekej smrti jeho zomreli tu mnohí kresťania, medzi
nimi"i sv. Montanus s inými 8 súdruhami. Sami opíSali
utrpeníe

svoje__„__rv
žalároch.

Keď boli vyvedení ku sťatiu,

shromáždilo sa velké množstvo ktest'anov & pohanov
“na. popraVné miesto.. Nadzemská radost' žiar'ila z očí
sv. mu'čeníkov. I napomínali krest'anských bratov ku
stálosti aOpohanom privolalí: »Kto obetuje nepravým
bohom, zahynie na veky! Hnusnou bezbložnost'ou je:
O'pusti't' pravého Boha a .klaňat' sa diablomlc Mnohí
pohania prijalí sv. krst.

I v Asii tiekla mučeníckakrv. Do mesta Cesaree
v Palestine prišli horliví krest'ania z okolia a sami-udávali
sa súdu. I predhodepí boli tito horlívci divým šelmám

v divadle; menovali sa Priskus, Malchu's a Alexan
drin; s nimi zomreli sv. Juliana a brat jej Pavel.
V meste Antiochii syrskej umučení boli mnohí; medzi
prvými sv. Nieeforu-s. V meste Cesareí, v krajinke
Kappadocii, dal mladík sv. Cyrill skvelý priklad stálosti
vo Viere všetkým dospelejším, ktorí sa obávali múk a zo
strachu náchylní boli obetovat' modlám. Otec jeho bol
bohatý pohan. Zbožný mladík mával- v ústach vždy
meno Božíe Ježiš, ktoré oduševňovalo ho k cnostnému
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životu. Bezbožný _otec trýznil mladíka a vyhnal ho
z domu. Dozvedel sa o tom vladár, dal chytit' mládenca
& riekol jemu: »Syn mój, zapomínam na zločin útlej
mladosti tvojej ; odvrát' sa od povery svojej a zavediem
t'a do rodičovského domum Krest'anský mladík odpo
vedal: »Milo mi je, že som'vyhnaný z domu otcovho;
lebo veď mám v'áčší dom. DobrovoÍne 'chcem byť chu
dobným, aby som obsíahol večné poklady. Nebojím sa
smrti; 'lebo vidím pred sebou večný život. Boh prijme
ma, a bude mi lepšie u Neho než u otca.o=Súdca chcel
nastrašit' smelého mládenca, i dal ho poviazat' a zaviest'
k zapálenej hranici. Horlivý vyznavač nenalakal sa ohňa,
ani škripca, ani meča. Vojaci priviedli ho nazpát k súd
covi, ktorý riekol: »Videl si oheň a meč. Či odložíš
namyslenosť svoju, aby si vrátit' sa mohol do náručia
otca lsvojehoh: Mladík riekol smutný:' »VeÍký žiaÍ urobil
si mi, keď si ma nazpět zavolal; lebo nebojím sa ohňa,
ani meča. ja pospiecham do Váčšieho domu, v ktorom
sú váčšie poklady než u otca mojeho.c Prítomní za
plakali. Horlivý vyznavač riekol: »Vy mali by ste sa
radovat' a odprevadiť mňa s útechou na popravné miesto.
Neznáte slávu, ktorá očakáva ma, vy nepoznávate nádej
moju. ó dovolte, “aby som skončil tento marnýživotlx
S takýmto oduševnením kráčal sedemnásťročný mládenec
k smrti! Takým divotvomým spósobom objavila sa sila
podpory Božej u tohoto nadzemského mládenca!
Strašným spósobom zasiahla trestajúca ruka vše

mohúceho Boha ukrutného Valeriana za toto triročné
krvavé prenasledovanie kresťanov. Keď Peršania pod
kráÍom svojim Saporom II. neprestávali plienit'územie
rimské v Asii, vyšiel cisár Valerian s velkým vojskom
proti nim. Zradou miláčka svojeho Makriana, ktorý
bol naštval jeho proti krest'anom, ztratil velkú bitku;
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i dal sa nahovorit',. že sám osobne išiel vyjednávat s ví
t'azným králom perským, aby dosiahol žiaducné prí
merie: póheváč vojsko jeho bolo zoslabené, nepriatelia

napadali zo všetkých strán na ríšu jeho, a pokladnica
štátna bola vyčerpaná. Sapor zajal úkladne vyjednáva
júceho Valeriana r. 259. a zachádzal so starcom po
tupne jako s najnížším otrokom ; keď pri slavnosťach
vysadnút' chcel na koňa, nútený bol bývalý pyšný cisár
rimský poklaknút' a Sapor 'stupil mu na krk a používal

ho za podnóžku. Gallienus, syn Valerianov, nestaral
sa o smutný osud otcov. Sap or neskór dal svliect' za
živa s kože Valeriana, potom zabit', nasoliť telo jeho
a opatrovat, vyrobít' kožu jeho a zabarviť na červeno,
i zavesit' V pohanskom chráme ku potupe Rimanom,
jako na znak víťazstva svojeho. Takou hroznou & po
tupnou smrťou síšiel so sveta Valerian r. 269. V 70. roku
svojom. Pohania zhrozili sa nad nešťastím Valeriano
výmj) ale krest'ania boli presvedčení, že sám spravodlivý
Boh tak hrozne potrestal krvavého tyrana. Keď Valerian
r. 259. bol' zajatý, zaujal trón cisársky syn jeho Gal

lienus.

Io. Gallienus a odporci jeho.
Paulus Licinius Gallienus panoval od r. 260.
do r. 268. Cisárstvo rimské bolo stíhané toho času ne
slýchanými pohromami a nepokojmi. Súsedné národy
napadaly a plíenily jednotlivé provincie (krajinky). Tak
vtrhli Gothi do Thracie a Macedonie, ba_hrozne plienili
i v samom Grécku; kmeny Nemcov prekročily Alpy
& vtrhli až k Ravenne v Italii, iné zaplavily Galliu a
prešly i do Španielska; Sarmatovia pustošili Pannoniu.
Medzi samými Rimanami zúrila vojna občanská; lebo

povstali proti Gallienoví

proticisárí, a sice: Decius
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Laelius Ingenuus, ktorý sa dal vyhlásit V Pannonii
za cisára skrze vojsko sebe podriadené; Markus
Kassius, ktorý v Gallií vzbúril proti nemů vojsko a
bránil za sedem rokov samostatnost svoju; na Východe,
a sice V Asii, vyhlásil sa zradný zúrivý čarodejnik a

milostníkValerianov M. F'ulvius Makrian hneď po
zajatí tohoto za cisára; podobne uchvátilí Vládu: P.

Valerius Valens v Achaji (Grécku),Manius' Acilius
a Aureolus v Illyrii,Kajus Julius Emilian VEgypte,
Balista a potom P. Sempronius Saturnin VSyrii.
Váčšina týchto 8 a iných samozvancov, ktorí jako voj
vodcovía dali sa vyhlásit vojskom svojim za cisárov,
zavraždená bola hneď. Panovanie Galliena menuje sa
pre tieto vnútorné boje dobou tridsiatich tyranov. K__to
muto nešťastiu-pridal sa ešte i mor, hlad a 'zemetrasenie,
ktoré| pohromy zúrily po celej ríší. Mor, ktorý už za
časov Decia pustošil obyvatelstvo ríše rimskej, zúril za

času zajatia cisára Valeriana

a nastúpenia Galliena

(r. 260.) V takej miere, že V samom Ríme zomieralo

i 5000 ludi denne; podobne dialo sa to V Karthagu,
V Alexandrii & V Grécku.
Sv. Dionys, biskup —vAlexandrii, píše o tejto
smutnej udalosti takto: »Všeobecný smútok zaujímal
srdcia všetkých; lebo nebolo domu, ktorý by nebol
oplakával niektorého mrtvého; celé mesto (Alexandria)
ozývalo sa plačom a nariekaním.<=Ipripomína, že tento
mor bol pre pohanov _najt'ažšímtrápením; ale že pre
kresťanov poskytoval príležitosť ku konaníu najboha—
tíerskejšej lásky; lebo iba oni za prikladem sv. biskupa
svojeho osmelovali sa všetkých morom nakazených, či
boli krest'anía či pohania alebo Žídía, opatrovat', líečit'

a pochovávat'.Sv. Dionys Alexandrinský

píše o tejto

obetovavej láske nasledovne: »Váčšia časťbratov našich

17_o

_nešetrila seba; oni navštevovali nemocných, tešíli ich,
'! vv.
'
preukazovali im najtazsm a najhnusnejšie služby a nedali
sa zastrašit nebezpečenstvom, že i oni morom budú
nakazení; & skutočne utratili život V tejto službe lásky
mnohí, ktorí pomáhali blížnym. Mnohí kňazi, diakoni
a zbožní svetskí obetovali sa týmto spósobom. No tí,
ktorí _pozostali, zaujímali miesto ich, a pokračovali
v plneni lásky oproti nemocným. Pohania utekali;
opúšt'ali i tých, ktorých milovali najviac; vyhadzovali
ich pólomrtvých na ulice a ponechávali telá ich jako
mrcínu bez pochovania: taký je strach ich, že_.budú
zachvátení nemocou, ktorej predsa nevyhnúls Sami
pohania vyznávali, že iba krest'ania znajú, čo je pravá
cnost' obetovavostí a lásky k blížnym; i pomali pre
svedčovali sa o božskosti učenia Kristovho. Sv. Církev
vriadila tých obetovavých krest'anov, ktorí pri plneni
lásky k blížnym položili život svoj toho smutného času,
do počtuvaátých. I náramný hlad pustošil po celej ríši
rimskej. Súčasne dopustil Boh zemetrasenie, ktoré po
cítili i v Ríme. Skoro celé meStá boly porúcané, oby
vatelia ich pod rumami (ssutinami) domov pochovaní;
more zaplavilo viacej miest a„pohltilo vzbůrenými vlnami
obyvateÍov ich. Za viacej dní panovala tma na celej
zemi. Mnohí pohania zomierali strachóm & zúfalstvom
(Oros. I, 7; 22.).

Gallienus

bol muž Íahkomyselný, bezstarostný,

tak že nestaral s_aani o osvobodenie nešťastného otca
svojeho v otroctve, ba vraj z pádu jeho mal sa itešit',
bol mámotratný, skvelú nádheru milujúci a ohavnej
smilnosti oddaný; popri premožení a zničení početných
odporcov svojich staral sa iba o hriešne náklonnosti
svoje a lúbostky a pohanská modloslužba bola mu laho
stajnou vecou. Ale ostrovtipom svojím nahliadol i to,
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že krest'anstvo žiadnym násilenstvom nedá sa vykorenit'
a že štátu rimskému nie je mebezpečným. Možno, že
i pohromy živelné, ktoré valily sa na 'štát a obetovavá
láska krest'anov donútily cisára Gallien a, že hneď pri
zaujati trónu zastavil prenasledovanie krest'anov, ktoré
zúrilo za panovania ukrutné'no póverčivého otca jeho

Valeriana.

Krest'aniá vydýchli si; ačkolvek jedon zo

samozvancov a 30 tyranov, „ktorí uchvátili boli vládu

v provinciach,M. Fulvius Makrian v Asii a v Egypte
do r. 261. neprestával prenasledovat' krest'anov a medzi
mnohými bol soťatý pre sv. Vieru krest'anský vojak

Marianus Vmeste Cesarei v Palestine, ktorého senátor
Astyrius počestne dal pochovat'. I vydal Gallienus
nariadenie, ktorým krest'anská Viera bola vyhlásená za
náboženstvo V štáte rímskom' dovolené (religío licita).
Ano rozkázal miestodržitelom a vladár'Om, aby chrámy
a hrobitovy boly prinavrátené krest'anom. Už driev malí
krest'ania spoločný majetok v jednotlivých cirkevných
obcach a požívali isté práva spolkovitosti. Keďi Traj an
zakázal bol tajné spolky (heterie), trpel dobročinné
spolky ku podporovaniu a pochovávaniu chudobných
a otrokov (collegía tenuitorum), ktoré stály pod dozorom
cisárskym. I krest'ania tvorili takéto spolky, schádzavalí
sa v katakombách (podzemných hrobitovoch) za mestom
Rímom, shromažďovali milodary v prospech sv. Církve
a chudobných, vydržiavali tam služby Božie & obvyklé

»hody láskya (agapy). Císár Septimus Severus roz
šíril práva a výhody takých spoločnosti na celú Italiu
a na ostatné krajiny ríše a krest'anía boli- chránení zá
konamí v pohrobiskách a mohli sa v nich smelo shro
mažďovat, ačkolvek pohanskí žretci a sberba kriklavo
požadovali zatvorenie & zrušeníe ích skrze vládu. Prvý
bol cisár Valerian, ktorý r. 257. zakázal krest'anom na
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hrobítovoch sa shromaždbvať. Od toho času napádali
pohania katakomby a iné hrobítovy krest'anov a zajímali
veriacich. Preto nútení boli krest'anía k starostlivej obo
zretnosti, ukrývali pristup k nim a vyhÍadávaJi pre ne
nové tajné podzemné miesta. A keď zákon žiadal, aby
oznámení boli ůradom predstaveni podobných dobro
činných spoločnosti, nuž boli pápežia a biskupi najviac
vystavovaní prenasledovaniu a nebezpečenstvu smrti,
a podzemné hrobítovy, V ktorých sa konávaly obyčajne
služby Božie v prvých storočiach, lahko mohly byt' na
pádané' pohanmi, znesvatené, zasypané a zničené.
Preto nariadenie Gallienovo naplnilo srdcia krest'anov
najváčšou radost'ou. Cisár Gallienus zhynul. r. 268.
rukou zákerhickou, keď obliehal samozvanca Aureola
v meste Milane, ktorý až do toho času v Illyrii a v
hOrnej Italii vzdoroval jemu. Cisárom stal sa velitel
vojska pannonského a illyrského

\

/“—/

II. Klaudius

II.

1 císár M. Aurelius Flavius Klaudius II., ná
stupca Gallienov, ktorý panoval od r. 268. do r. 270.,
poprial krest'anom blahonosného pokoja. Klaudius po—
chádzal zo staroslavnej rodiny illyrskej a narodil. sa
r. 214. Pod cisárom Deciom bránil Thermopyly proti
návalom nepriateÍov; pod Valerianom bol velitelom
vojska na dolnom Dunaji; pod Gallienom vyhnal
Gothov z Thracie a po smrti jeho vyvolený bol póso
benim vojska r. 268. za cisára. Klaudius II. upevnil
ríšu rimSkú, pod predchodcami zanedbanú, premohol
všetky prekážky a vyhovel všetkým oprávneným žia
dost'am. Keď Gothi opát' zaplavili Grécko a Macedonia,
i s _velkým vojskom začali obliehat' Solún, napadol ích
cisár víťazne, tak že. boli prinútení ustupovat, až ich pri

173

Niši (Naissus v hornej Mósii) v Srbsku k bitke prinútil
a stražne porazil, že na bojisku zanechali 50.000 mrtvých.
Uprchlíci boli rozptýlení jazdou rimskou, a zahynuli
v Balkáne. Preto bol nazvaný Gothikus. R. 270. chystal

sa k vojne proti královnej Zenobii v Palmyre, vdove
po Odenathbvi, ale zachvátený morom, zomrel v Syrmii.

AčkoÍvek Klaudius Gothikus

velmi bol naklo

nený krest'anom, predsa nemohol prekazit', že iza krát
keho obozretného panovania jeho násilenstvom a pre
chmatom vladárov tiekla niekde mučenicka krv. Po
smrti jeho vyvolíl senát za cisára_brata jeho Klaudia
Kvintilla, ktorý po 17dňoch sám sazavraždil a ktorého
pohanský senát vriadil medzi bohov rimských. Sám
navrhol zomierajúc nástupcu svojeho a tým bol bojovný

12. Aurelian.
Lucius Domicius Au'relian, ktorý od r. 270.
do r. 275. nosil korunu cisársku, narodil sa v Srieme
(Sirmium) z rodičov rolníckych. Neobyčajnou udat
nost'ou svojou vyšvihol sa vo vojsku k vysokej hodnosti,
a ona dopom'ohla mu i ku trónu cisárskemu, práve
v dobe, v ktorej ríša rimská potrebovala rázneho pa
novníka. Keď Markomani a Alemani vtrhli až do Umbrie
v Italii,_ zvít'azil nad nimi v troch bitkách; i obhradil
Rím novými hradbami. R. 272. tiahol s velkým vojskom
na 'Východ do krajiny Palmyreny, ktorá siahala od
hornej Syrie k Severovýchodu až po Eufrat, v ktorej

panovala královna Zenobia, Židovka, Vdova Odena
thova. Tohoto Odenatha bol poctil Valerian názvom
Augustus a učinil ho samostatným panovníkom, preto
že zahnal Peršanov za Eufrat. Vdova jeho Zenobia,
ktorá v nádhernom meste Palmyre, ležiacom v úrodnej
oáse (mieste odpočinku, úrodnom mieste na púšti) na
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púšti syrskej bývala-, uchvátila panovanie inad čiastkou
Malej Asie a nad Egyptom. Po dvoch vít'azných bitkách

zajal \Zenobiu a vydobyl nádherné hlavné' mesto jej
Palmyru, ktOré honosilo sa početnými, z bieleho mra
moru stavanými, palácmi & svetochýrnym chrámom, ku
pocte šlnca venovaným, i obrátil vo srúcaniny; potom
podmanil si Egypt a, ponáhlal sa do Gallie proti
Tetricovi, poslednému 2 tak zvaných 30 tyranov, pre
mohol ho V bitke a zajal. 'Týmito víťazstvami obnovil
jednotu štátu rimského.
_
Aurelian
bol z Apočiatku panovania sVojeho
priaznivý krest'anom; áno sám podporoval ich v cir
kevnej samospráve. Keď biskupi“ syrskí r. 269. sosadih'

Pavla Samosatského,

biskupa v 'Antiochii,

že

upieral Božstvo Ježiša Krista, a on vzdor uzavretiu
troch synod (cirkevných snemov) nechcel sa zriect' dó
stojnosti biskupskej V'prospech novo vyvoleného biskupa
Domna? ale hladal podporu u židovskej královny Ze

nobie v. Palmyre, ktorá vtedy nad Syriou panovala
a v nezákonítom postavení jeho udržovala, uznal Aure
lian svrchovanú moc pápeža v Církvi a rozhodol r. 270.
spor proti sosa'denému Pavlovi týmito slovami: »Dom
(biskupský) nech je oddaný tomu, koho v Italii a v meste
Ríme uznávajú za pravého biskupa.: A keď r. 27_2.zví

t'azil nad Zenobíou a Syriu nazpět pripojil ku štátu,
nútený bol Pavel Samosatský opustiťstolicubiskup
skú. Neskór Aurelian dal sa nahovoriť niektorými po
hanskými' senátonni, aby prenasledoval nepriatelov
bohov štátnych, že iba tým povznesie sílu a moc štátu
& nadobudne si všeobecnú obÍubu u senátu, u vojvodov
a u Íudu. Najviac škodili. vtedy svatej Církvi pohanský

ÍubomudrcPlotinus a učeník jeho Porfyríus,

ktorý

napisal 15 knih proti krest'anom a u cisára bol vážený.
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R. 273. chcel Aurelian podpísat' vyhotovený už rozkaz
ku prenasledovaniu krest'anov. I udrel hrom vedla neho,
a cisár bol tak zastrašený, že nepodpísal & neuVerejnil
krvavý rozkaz svoj. Neskór podpísal ho predsa, i dal
ho uverejniť. Daciu, ktorú bol Trajan podmanil ríši,
nemohol ubránit proti Gothoi'h; i ponechal ju V rukách
nepriatelských a presadil osadnikov a vojanské posádky
rimske do severnej Mósie (terajšej Dobrudže, Bulharsko
a časť Srbská). Chystal sa s vojskom svojím protiPer—

šanom; ale návodom tajomnika svojeho Mnestheusa
bol blízko \Kainofruria V Thrácii r. 275. úkladne
zavraždený. Len po smrti Aurelianovej rozhlásil sa
rozkaz jeho 0 prenasledovaní kresťanov po niektorých
provinciach ríšeý'

Súveký kresťanský spisovatel Laktancius píše o
Aurelianovi: »Keďpo krátkom časeAurelian poddal
sa zkazenosti srdca svojeho, vydal proti nám vzteklé
a krvavé rozkazy; na šťastie stalo sa to ku koncu ipa
novania jeho, ktoré bolo velmi krátke; a keď zomrel,
neprenikly tieto rozkazy do vzdialenejších provinciia
A Súveký svedok, dejepisec Eusebius, biskup V Cešarei
Palestinskej píše (H. E. I. VII. 30.): »Aurelian bol
z počiatku naklonený kresťanom; ale skoro potom pre
menil smýšlanie svoje. Svedený zlými radcami, zaumienil
si, že vydá rozkaz o prenasledovaní krest'anov. Hovorilo
sa, že pot'ažný rozkaz už bol podpísaný. Ale sotva robil
prípravy, aby prenasledoval nás, potrestaný bol spra
vedlivost'ou Božou. To je dókazom, že tyranovia ne
móžu, kedykolvek chcú, prenasledovat' nás a zabíjat'.
Trestaní bývame iba vtedy, keď to prozreteÍnost' Božia
uzná za potrebné k polepšeniu našemuc
AčkoÍvek teda Aurelian iba pred násilnou smrťou
svojou vydal rozkaz, aby sv. Církev bola napádaná
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a prenasledovaná, predsa tiekla už r. 273. krv mučenícka;
lebo pohanskí úradnici poznali, že zmenil priaznivé
smýšÍanie svoje, že nenávidí krest'anstvo & že zamýšlet
vykorenit' ho. V Italii podstúpili smrťmučenícku r. 273.:

sv. Agapetus v terajšej Palestríne pri Ríme; sv.
Eutrópius, svaté sestryBenosa &Zo-zima VPorte

a 50 vojakov; sv. Basilides, Tripos, Mandal
s 21 súdruhami; sv. Synesius;
kňaz Felix, diakon
Irenej a panna Mustiola. R. 274. obsiaholkorunu
mučenícku V Ríme pápež sv. Felix I., ktorý bol prvý
nariadil, abý sa sv. Omša slúževala nad hrobami sv.
mučeníkov; i mnohí iní. V Gallií (Francúzsku) vy
krvácali za sv. vieru r. 273. v meste Sene (Sens): sv.

Savinian,

prvý biskup mestský; sv. Sabinian

a

sestra jeho Sabina; nevinná krásna panna sv. Ko
lumba, ktorá cisárom najprv hodená do domu haňby
medzi verejné hriešnice, divotvomým spósobom bola
vysvobodená, potom však mečom bola sťatá. V meste

Troji (Troyes) umučení boli sv. Potencian a Pa
troklus; a v meste ótyne (Autun) biskup sv. Re
verian, kňaz Pavel a Krescenc s mnohýmisú
druhami. V tomto prenas'ledovaní podstúpiť. mal smrť

mučenícku i sv. Dionys,

prvý biskup v Pariži.

Vladár Fescennius dal uváznit' sv. biskupa, kňaza jeho

Rustika

a diakona Eleuth era; lebo boli obrátili

nielen v meste, ale i v okolí mnohých pohanov. Najprv
horliví vyznavači boli strašne mučení a keď nezapreli

sv. víeru, boli postínaní na vrchu, ktorý nad Parížom
sa vypina a Montmarte (Vrchom-mučeníkov)podnes
sa menuje. Vladár rozkázal, aby telá ich boly hodené
do rieky Sainy; ale zbožná krest'anská pani odkúpila
za velké peniaze ostatky sv. mučeníkov od kata &čestne
pochovala ich tam, kde dnes stojí chrám úcte sv.
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Dionýsa
(St. Denis) zasvaten'ý. I na Východe zúrili
vladári proti krest'anom. V Malej Asii v krajinke

Lykaonii

sv. Kanon povzbudzovalkresťanovhrdin

skou smrt'ou svojou ku stálosti vo sv; viere. Pohanský
súdca vysmieval sa z uvázneného vyznavača pre prísny
a sebazapierajúci život jeho. 'Sv. muž. riekol pohanovi:
»V kríži nachádzam rozkoš svoju. Nemysli si, že mu
nastrašíš prípravami svojimi k mučeniu tela mojeho;
znam cenu ich a viem, jako dopomáhajú muky ku bla
hoslavenstvu: 'najhroznejšie a najzdlhavejšie muky sú
mne najmílšie.c Súdca pýtal sa, či má deti. Horlivý
kresťan odpovedal: »Jedno! A milo bolo by mne, keby
malo účast' na osude mojom.a Ukrutný pohan .dal
12-ročného syna jeho priviest', odpiliť obom drevenou
pílou ruky, priviazat' ret'azmi oboch na železnú postel,
podkladat' žeravé uhlie a zdlhave pražit telá ich. A'kecll
sv. vyznavači pri hrozných mukách zvelebovali Boha,

dal ich tyran hodit do vriaceho oleja. V Ka ppadocii
umučenýbol sv. Mamas; v meste Efese sv. Por
fyrius. V Palestine dosiahol korunu mučeníckusv.
Chariten-e s. Poneváč svedomitejší miestodržitelia a
vladári nevšímalisi krvavý rozkaz Aurelianov
a po
násilnej smrti jeho neprevádzali, ba rozkaz ani nedostal
sa do všetkých provincií: nebolo toto prenasledovanie
všeobecným, ani tak ukrutným, jako za predošlých
krvežížnivých nepriatelov sv. Církve ; a krest'ania po
važovali ho za krátku búrku, ktorú prozretelnost' Božia
soslala na vlažných a ospalých krest'anov. Doba krva
vého všeobecného prenasledovania sv. Církve ponáhlala
“sa klonit' ku zakončeniu svojemu!
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'13.Tacitus, Probus, Karus, Numerian aKarin.
Od r. 275., V.ktorom zavraždený bol cisár Aure
lian v Thracii, až do začiatku štvrtého storočia Vplat
nosti bolo v ríši rimskej priaznivé nariadenie Gallie
novo a preto žili krest'ania medzi pohanmi V0 vše
obecnosti v miere a V pokoji.

Nástupcom Aurelianovým stal sa Tacitus;

ale

tento cisár Vladaril len za šest mesiacov. R. 276. zasadol

na trón cisarsky Probus,
ktorý narodil sa V Illyrii;
i panoval do r. 282. AčkoÍvek cisár Probus prial
krest'anom, nuž predsa podstúpili i za Íudomilného pa—
novania jeho niektorí horliví vyznavači Kristoví V Asii
a V iných čiastkach ríše, kde nesvedomiti miestodržitelia
Vladárili, smrt' mučenícku. Tak vykrvácali r. 280. V kra

jinke Pisidii V meste Antiochii

sv. Sabbacius,

Trofimus a D Orymedon. I VsamejIllyrii, rodnom
kraj; cisárovom, V meste Salo nie bol umúčený biskup

mieštny, sv. Cesarius,
za paůovania jeho. Cisár
Prob us zavraždený bol r. 282. a nástupcom jeho n'a
tróne cisárskom stal sa Karu s, ktorý panoval iba do
r. 283. Na vojanskej výprave jár'oti Parthom zahynul
tento cisár neznámym spósobom; niektorí dejepisci

hovoria, že bol Karus

usmrtený bleskom hromovým.

]hned' vyhlásilo vojsko r. 283. mladšieho syna

Karovho M Aureliana Numeriana za cisáraa
za spolucisára (Césara) staršieho syna jeho Karina.
Numerian
vynikal dÍa svedoctva Vopiskovho v reč
nictve a V básnictve. Novovyvolený cisár chcel pokra
čovat' v diele otca svojeho; i tiahol proti Peršanom,
aby úplne pokoril ich. Na pochode s veÍkýin vojskom

proti Peršanom vzbúrila sa proti Numerianovi

časť

bojovnikov, ktorá nechcela znášat' útrapy obt'ažného
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pochodu cez neznáme a nehostinné končiny; idonútila
cisára, že rieku Tygris ustanovil za hranicu riše rimskej
a nastúpil zpiatočný pochod s vojskom svojím. Bolo to
začiatkom 'r. 284. I navracal sa cisár Numerian od
mesta Ktesíf onu do západných krajin a dal sa niesť
v zahalenom nosídle telesnej stráže svojej. I nikto zpo
medzi vojvodcov jeho nesmel sa priblížit' k cisárovi
a iba jediný vodca (prefekt) pretorianov (telesnej stráže.
cisárskej) mával prístup volný k nosidlu jeho a do stánu,
keď vojsko niekde odpočívalo. Po ósmich mesiacoch
príšlo vojsko „rimské ku B05poru thráckemu a zastavilo
sa pri meste Chalced one. Počas odpočinku chcelo
vojsko videt' císára svojho. Keď telesná stráž cisárova
tomu sa vzpierala, otvorilo rozhnevané vojsko násilím
nosidlo a našlo v ňom — hnijúcu mrtvolu cisára svojho.
Podozrenie padlo na prefekta telesnej stráže cisárskej

Apera,

ktorý jediný navštevoval Numeriana

na

dlhom pochode, že ho on zavraždil s pretoríanmi svo

jimi. Dioklecian,
jedon z najudatnejších vodcov
vojska rimskéh'o,zabil'Apera, vraha cisára Num eriana,
a riekol: »Predsa raz zabil som diviaka (aper, divý
kanec)!a Význam týchto slov má byť nasledujúci: Keď
vraj Dioklecian jako obecný vojak V meste gallickom
Lutichu (Liittioch) s hostitelkou svojOu shodnúť sa ne
mohol ohladom povinnej pláce, ríekla velmí rozhnevaná:
»Ty si velmi Skúpy a sporivýlc »Keď budem cisáromc,
zasmial sa“vojak, »budem štedrejšímc. Druidka (žreckyňa
modly gallickej) ríekla: »Nežartuj; staneš sa cisárom,
keď zabiješ diviaka (aper).< A Dioklecian, ktorý
neskor postúpíl na důstojníka vojanského a konečne
stal sa vojvodcom, polúval vraj často na divé _svine,
aby vyplnila sa vešt'ba Druidkina. Skutočnou uda
lost'ou ie, že po zavraždení Apera vyvolilo vojsko
12*
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Diokleciana dňa 17. septembra roku 284. za cisára
rimského.
'
Za panovania týchto spomenutých cisárov rim
ských mohla sv. Církev volne sa vyviňovat' zovnútorne.
Súveký dejepisec cirkevný E113ebius, ktorý bol očitým
svedkom, píše (H. E. VIII. I.), že krest'anská viera po
žívala veÍkú úctu v tejto dobe-u všetkých národov, ktoré
žily v štáte rimskom; že.sa rozšírovala všade svobodne;
že vÍúdni cisári ustanovovali už 'i _krest'anov za miesto
držitelov a vladárov v provinciach a nepožadovali od
nich pri nastúpení úradu obetovanie bohom rimským ;
že i vo dvore cisárskom kresťanía pripúšt'ani boli k naj
Vyšším úradom, ktorým cisári priali úphlú volnost' v ná
boženstve; ba že i manželkám cisárskym a dietkam
svojim dovolovali vyznávat krest'anskú vieru; že i po
mestách stavaly sa nové nádherné chrámy, pravému
Bohu zas'v'átené; že povstávaly nové sborý_“(ci_rkevné
obce, farnosti) krest'anské a hiskupstvá a že i miesto
držitelia vÍúdne sa chovali ku biskupom a nížšíemu
duchovenstvu. Podobne . vÍúdne a priatelsky zachádzal
s krest'anmi i nový Cisar

14.Dioklecian.
Kajus_AureliusJ'V-alerius Joviús Diokle
cian, ktorý r. 284. bol vyhlásený za cisára rimského,
narodil sa r. 245. v meste .Dioklei (teraz Dukla na
Čiernej Hore) v Illyrii z nízkeho stavu; otec jeho bol
otroko'm a pisárom. V mladom veku vstúpil nadaný

Dioklecian

do radov vojska rimskéhojako prostý

bojovník. Zručnost'ou svojou povzniesol sa v krátkom
čase hodnosti dóstojníckej ; i postupoval so stupňa na

stupeň rýchlo, tak že za panovanía cisára Proba,
krajana a priaznivca svojho, dostal sa za miestodr'žitela
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a Velitela Vojska v Mósii. Vysokej vážností požíval i u

cisárov Kara a Numeriana,

ktorých sprevádzalvo

vojanskom ťažení proti Parthom a Peršanom. A po

zahynutí Numeriana zaujal prestol cisarsky.
Dioklecian
bol mužom velkých schopností du
ševných; popri vojanskej u'datnostiÉ' zručnosti preja—
voval proti každému človekovi'*'vlúdnost“a dobrosrdeč
nost'. Pevnou rukou zachytil poklesajúce veslo Vlády
nad rozsiahlou ríšou rimskou, aby povzniesol moc jej.
V Asii zahnal s kočovnými Arabami Parthov za rieku
Tygris; v Europe zaujal nazpát' krajinky podunajské,

najma Illyriu a Daciu, ktoré bol opustilcisár Aure
lian. Chcel upevnit' moc cisársku a povzniest' ku pre
došl'ej sláve. I zmizly nezadlho formy dosavádneho
republikánskeho vladárenia a to do ostatnej, pred silou
a skvelosťou samovlády jeho! Vzmohutnelá ríša rímská
obsiahla nové podelenie na prefektúry, diecésy, pro
vincie. Ctil krest'anov 'a oni požívali V prvých rokoch
panovania jeho, ba i neskor až do začiatku štvrtého
storočía, blahonosný pokoj V krajinách, V ktorých
osobne panoval. Obozretnosťou a múdrosťou panov
nickou vedený, neprekážal krest'anom V živote cirkev
nom, ba vymenúval do jednotlivých krajin za vladárov
i samých krest'anov a mnohí z nich žili ina dvore jeho
vo vysokých úradoch. Manželka jeho Priska a dcéra
Valeria
boly kresťankami. V mnohých Íudnatých
mestách vystavili si krest'ania nádherné chrámy. V meste

Nikomediiv_Asii, kde býval najviacej Dioklecian,
vypínal .sa nádherný a velký chrám kresťanský Oproti
palácu císárovmu. Biskup z mesta Alexandrie v Egypte,

sv. Theonas,

hovorievalo Dioklecianovi

tieto

slová: »Cisár náš, ktorý nie je ešte posial krest'anom.<
Ale behom tohoto pokoja ochabla horlivost' krest'anov
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' vo sv. viere, stali sa Íahkomyselnými, klesali v živote
cnostnom a sháňali. sa po- záujmoch pozemských a vý
hodách. A preto piše rozhorčene súvekýr svedok

Eusebius,

ačkoÍvek s preháňaním vecí, ale predsa

správne, toto: »Ale keď našinci (krest'ania) následkom
privelkej svobody upadli do marnivosti a do Ienivej
ospalosti, keď jedni obsypávali druhých nenávist'ou a
nadávaním, keď u nich objavovaly sa závisť a zlorečenie
a iba ešte to chybovalo, “"žeby sme sami medzi sebou
bojovali slovami alebo zbrojou a strelami, keď biskupi,
žili v roztržkach s biskupami, a obec povstávala proti
obci, keď hnusné pokrytstvo a prevrátenosť vystupovaly
na najvyšší stapeň zlosti, — vtedy započal sa súd Boží,
a jako obyčajne pomaly a s kroku na krok začal stíhat'
nás; lebo medzi tým, čo shromažďovania církevně boly
odbývané svobodno, začal sa počiatok prenasledovania
u bratov stavu vojanského. A poneváč neboli sme tým
dojatí v níčom, ani neusilovali sme sa udobriť rozhne
vané Božstva, ba čo viac smýšlalivsme podobne jako
bezbožníci, že Boh nevidí a netresce zločiny naše, keď
sme množili zlosti svoje a kopili hriech na hriech, keď
tí, ktorí zdali sa byt' pastierami našimi, s opovrhovaním
zákonov náboženských vzplanuli vo vzájomných roz
tr'žkach, i medzi tým, čo žili v rozbrojoch, v žiarlivosti,
v nenávisti a v nepriatelstve a tie zváčšovali a každý
jednotlivec dla panovitosti svojej uspókojoval starostlive
iba ctižiadosť svoju: vtedy, hovorím, Pán zastrel mrá
kotou, dla slov proroka Svojho Jeremiaša (Plač 2, I),
skvelost' dcéry Sionskej, svrhol s .neba na zem slávu
Israelskú a nespomnel viacej na podnožie nóh Svojich
v deň hnevu Svojeho. A dla predpovedania. Žalmov
(88, 40 a nasl.) vyvrátil smluvu, so služobníkom Svojím
uzavrenú, a poškvrnil na zemi rozrúcaním chráinov
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svatyňu Svoju, sboril všetky ohrady Svoje.a Toto všetko
vyplnilo sa a dialo V prenasledovaní krest'anov, ktoré

zúrilo za ďalšieho panovania (od r. 286.) Dioklecia
novh o, V neprítomnosti jeho od vladárov a najma
od spolucisárov jeho, ktorých povýšil ku boku svojemu.

15.Dioklecian a Maximian Herkulius.
Keď cisár Diokl ecian badal, že sám o síle svojej
nedostačí povzniesť všade pokleslú moc rozsiahleho, po
troch čiastkach sveta rozprestierajúce sa, štátu rimského,
i na namyslenej výške udržať, vzal si ku koncu r. 285.

na pomoc a ku pohodlnejšiemu riadeniu ríše Marka

Aurelia Valeriana Maximiana Herkulia, kto
rému udelil hodnost' podcisársku (césara). Tomuto odo

vzdalsprávuAfriky a Italie.
Herkulius

A kedgMaximian

jako césar riadil zo sídelného mesta SVO.

jeho Milana, býval cisár Dioklecian

na Východe,

ktorý _spravoval zo sídelného mesta svojeho Nik o

medie.

A keď r. 286. vypukly nepokoje v Gallií,

povýšil Dioklecian

césara svojeho Maximina

Herkulia za spolucisára (Augusta) a odovzdal jemu
správu celej EurOpy, i ponechal sebe celý Východ.

Spolucisár Maximian Herkulius

narodil sa

r. 250. v meste Srieme
(Sirmiume, ktoré_ ležalo ne
ďaleko terajších Vinkoviec v Slavonii) v Pannonii z ro
dičov rolníckych. Vo vojsku rimskom, do ktorého vstúpil
jako mladík, dosiahol udatnost'ou svojou dóstojenstvá,

i stal sa dóstojníckymspoločníkomDioklecianovým
a priatelom. Ačkolvek bol ctený jako vojak pre udat
nosť svoju, ale nebol všeobecne oblúbený pre nemravný
život svoj, pre hrubú surovosť a nenávist Oproti kre
st'anským spolubojovníkom.. A tieto necnosti preniesol

i na trón svoj cisársky. Ačkolvek Maximian

Her

1'84

kulius znal, že hlavný cisár Dioklec'ian

je naklo

nený krest'anom, a ináč v každom ohlade riadil sa vo
sprave štátnej dla vóle priateÍa a dobrodinca svojeho,
predsa začal prenasledovať kresťanov v Italii a v

Gallií.

"'R.287..shromaždi1cisár Maximian

Herkulius

v hornej Italii velké vojsko, ku ktorému povolal z Afriky
i pluk thébaíský. Tento pluk (legia) pozostával zo samých
krest'anov; lebo toho času skoro celá Thebaida prijala

bola sv. krst. I poberal sa Maximían Herkulius
do nepokojnej Gallie priesmykami vrchov »Alpských,
aby krvave potrestal buričov. Pluk thebaiský, ktorému
velel iudatný Móric (Mauricius), prešiel jako predvoj
armády šťastne pres vysočizné Alpy a táboril V kraji
Vallise (v terajšom Švajcsku). Cisár Maximian žiadal,
aby vojsko konalo obety.bohom štátnym pred vtrhnutím
svojím do Gallie a pred nastávajúcim krvavým bojom,
a na ďalšej ceste nešetrilo nikoho, ani pokojných kre
sťanov, ale aby zabíjalo ich. Vojížodca Móric 3 pod
riadenými velitelmi a dóstojníkami pluku thébaiského,

najma i Exup e_riom a Kandidom odpovedaliv mene
pluku svojeho cisárovi, že nemó'žu obetovať modlám ani
vraždit' pokojných bratov. svojich, a že radšej zhynú
mečom, než by obrazili a zapreli živého Boha. Cisár
opátoval rozkaz svoj skrze posla a krest'anskí bojovníci
volali: »Radšej padneme všetci, než bý sme tasili meče
svoje proti bratom svojim a zapreli—ježiša Kristalc Na
to priblížil sa Maxim i an s vojskom svojim pohanským,
dal obstúpiť pluk thebaiský a rozkázal zabiť každého
desiateho kresťanského vojaka. Keď sa to stalo, vyzval
Žukrutný cisár Mórica,
aby vyplnil s plukom svojím

rozkaz jeho. Krest'anský plukovník odpísal Maximia

noví Herkuliovi:

»Cisárua Pane! My sme bojovníci
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Tvoji; ale spolu sme i sluhami Božími. Tebe povinní
sme konat' služby vojanské; Bohu podÍžni sme čistotu
mravov. Od Teba dostávame plat; Boh dal nám a udržuje
život naš. Takým spósobom nemóžeme poslúchat' Teba,
keď sa máme zriect' Boha svojho, StvOriteÍa svojho
a Pána Tvojho! Hotoví smě plnit' rozkazy Tvoje vo
všetkom, čo neobráža Boha; ale keď ide o to, aby
sme si volili, či máme poslúchat' Boha, alebo Teba: nuž
nerozmýšlame dlho a poslúchame Boha! Veď nás prot
nepriatelovi; ruky naše sú prichystané k boju proti
povstalcom a bezbožníkom; ale ony nie sú naučené
vylievať krv' pokojných a nevinných. občanov. Driev,
než sme prisahali vernost' Tebe, prisahali sme ju Bohu.
A jako-že by si i Ty mohol sa spoliehat' na vernost'
našu, keby sme sa prehrešili, proti vemostí, ktorú sme
prisahali Bohu? Keď chceš vraždit' křesťanov: hla, tu
sme; my vyznávame jednoho Boha, Stvoritela všetkých
vecí, a ]ežiša Krista, Syna Jeho, i Ducha Svatého;
hotoví sme, jako bratia naši, ku zavraždeniu, ktorých
smrt' závidíme. Nestrachuj sa vzbury našej; veď kre
st'ania naučení sú zomierať a nie búrit' sa vzdorovite!
Máme síce zbrane; lež nepoužíjeme ích proti vám,
i chceme radšej nevinne zomreť, “než hriešne žiť.:
Ukrutný cisár rozkázal, aby celé vojsko obstalo kre
st'anský pluk a povraždilo všetkých bojovníkov Kristo
vých. Bez najmenšieho odporu a slova vykrvácalo vyše
66.00 mužov a obsiahlo palmu mučenícku. To stalo sa
r. 287. na tom mieste, kde dnes leží mestečko Sv. Móric
(St. Maurice) vo Švajcsku. *)
*) Niektorí dejepisci pochybujú o pravdivosti tejto krvavej
udalosti & hovoria, že o_nej nezmieňujú sa L a k t a n c, E n s e

bius, Sulpicius Severus, "Orosius &Prudencius

a že iba v šiestom storočí objavuje sa prvá zmieuka o nej v živote
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Kamkolvek ukrutný a nemravný Maximian
Herkulius
potom prišiel do Gallie s vojskom svojím,
všade .tiekla krv mučenícka, v každom meste nachádzaly
sa v najvačšom nebezpečenstve kresťanské panny.
_V meste Nante
(Nantes) umučení boli r. 287.
kresťania, pošli zo vznešeného rodu, sv. Donat a

Rogacian. V meste Soasone (Soissons)dal Ma
ximian Herkulius
dvoch vznešených mladíkov,
Krispina a Krispiniana, ktorí boli prišliz Ríma
ohlasovat' sv. vieru a živili sa zhotovovaním obuve,
najprv hodit do. vriaCeho oleja, potom drat' s nich pásy
kožené a konečne sot'ať. V Marseli (Marseille) uváz

nený bol sv. Viktor, důstojník vojanský, ktorý po
chádzal' zo vznešeného rodu. Keď vyznával neohrožene
sv. vieru pred cisárom, dal ho ukrutník poviazat' a na
potupu vláčiť uličami mesta. Zraneného hodili katovía
do žaláru. Traja vojaci, ktorí strážili jeho, dali sa po
krstit' od neho. Keď cisár dozvedol sa o tom, dal ich
sot'ať a napomínal sv. Viktora,
aby ._obetovaltymian
na přichystanom oltáre. Néóhrožený bojovník Kristov
prevrhol nohou oltár modlársky. Ukrutný tyran dal pri
viazať na koleso „sv. Viktora,
mučit a sot'ať hlavu
polomrtvému. V meste A relate (Arles) podstúpily smrť

mučeníckusvatépanny Makra a Fides, ldiaziPiaton

a Justus, Jonáš, Kaprasius a Vincent, ipísár
(tajomnik) cisarsky Genesius.

V meste Amiane

(Amiens) uvaznil miestodržitel Rikcius Varrus

syna

sv. Romana (u Bollandistov »Acta S. Febr. T. III. p. 740.40. Ale

keď povážime, že i Eus ebius

pripomina, jako kresťania stavu

vojanského prví boli mučení za panovania Di 0 kl e cia n o v 11o
pred vyjdením krvavého rozkazu jeho (r. 303.), a jako zúril r. 287.

Maximian

bovat“ o nej.

Herkulius

v Gallii, nuž nemůžemepochy
P 0 v.
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senátora rimského Zena, ktorý tam ohlasoval sv. evan
jelium. Varrus oboríl sa na svátého mladíka: »jako-že
móžeš ty, ktorý pochádzaš zo vznešeného domu, mámit
sa blúznívou poverouPe: Svatý vyznávač odpovedal:
»Najvyššie zemianstvo je: poznávat Boha a plnit' verne
prikazy Jeho! Název povera nepatrí náboženstvu kre
st'anskému; lebo ono vedie človeka k najvyššiemu bla
hoslavenstvu a učí poznávat pravého Boha, i Syna Jeho,
]ežiša Krista, ktorý je rovný s Bohom Otcom, iDucha
Svatého. Rikcius Varrus dal nemilosrdne bičovať sv.
Kvinktina,
natiahnut' na škrípec, bit'ret'azmi, polievať
rany vriacim olejom, smolou a masťou, a pálit' ohňom.
A keď horlivý vyznávač neprestával pri mukách zvele
bovať SpasiteÍa, naliali katovia do úst jeho octu a Vápna.
I prebodli telo jeho od hrdla po bedry železnými týkami
a vbíjali mu železné klince pod nechty na rukách &na
nohách; konečne sot'ali mu hlavu. S ním zomrel súdruh
sv. Lucian.
Toho času umučení boli v Gallií i sv.

Viktorinus, Fuscian, Gencian a' Rufín.

I v samom Rírne umučení boli toho času mnohí

horliví krest'ania, keď cisár Maximían

Herkulius

v ňom sa objavil. R. 288. sv. Sebastian,

stotník

telesnej stráže cisárovej, bol priviazaný ku stromu a
vojaci mauritánski nútení boli do neho striel'at' a keď
strieÍkami (šípami) celkom doranený nezomieral, bol

dorazen'ý kyjami. S ním vykrvácali sv. Nikostatus
& manželka jeho, menom Zoe, sv. Tiburcius,
syn
miestodržitela Chromácia,
horlivého krest'ana, vzne
šená a bohatá pani rimská, sv. Lucina s manželom
P ini a n o m.
Ale i v Asii

tiekla toho času krv mučenícka.

R. 285.ukrižovaniboli v Cilicii

Asterius

svátí bratía Klaudius,

&Neon, i vdova sv.Theoni11a;

i po
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“iných krajinách a mestách boli kresťanía mučení pohan—
skými míestodržítelmi a vladármi.

16. Dioklecian

a Maximian, i=cé$ari ich

Galeríus a Konstancius Chlorus.

Aby cisáriDioklecian a Maximían Herku
liu s zdarnejšíe boli mohli odrážat' početných nepriateÍov,
ktorí sa valili na štát rímský, vzali si k výpomoci r. 292.
ešte dvoch podcisárov (césarov), a sice císár Diokl e

cian zvoliÍsi surového udatného vojaka Kaj a Valerí a

Maximíana G aleria, zatatého pohana a veÍkého
nepríateÍa krest'anov, a zase císár Maximian Herku
lius udatnéhovodca vojanskéhoKo nstan cia Chlora,
cnostného muža, ktorý v súkromnosti veril v jednoho
pravého Boha a za manželku mal zbožnú kresťanku
H el e n u.

'Galerius Maximianus,

ktorýnarodilsa blízko

mesta Sardiky V Illyrii z nízkeho rodu, kde v mladosti
pásaval i statok, ale neskór vyznačoval sa pri vojsku
udatnost'ou & stal sa plukovníkom, obdržal jako podcisár

(César) panovanie v Ill yríi a v krajoch až ku Pontu.
Podcisár \(césar) K o_n s t a n c iu s C hlo ru s Spravoval

Galliu, Španielsko

a B-řitaniu a býval v meSte

Trevíre (Trier); 'r bojoval šťastné s Frankami a Ale

manami.Augustus Maximían Herkulius panoval
jako císár nad lta_li.ou a severnou Afrikou,

v Milane a niekdyv Ríme. Augustus

i býval

Diokle

cian podržal si jako císár Správu celého ostatného
Východu, najma Asie a Egyptu, a najvyšší dohÍad
nad všetkými tromí, sebe podriadenýmí panovnikamí,

i býval v meste Nikomedii.
D i okle cian bojoval šťastne r. 294. s cés'arom
svojím G ale ri om M aximían o m proti Gothom,

__
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Sarmatom a Bastarnom na pomedzí Illyrie a v Thracii.

Keď Galerius
sám r. 296. nešťastne “bojoval proti
Peršanom, upadol v nemilost' u Dioklecian a. II v

Egypte

bojoval Dioklecian

šťastneproti povstal

com. Keď obliehal bol za osem mesiacov hlavné mesto
Alexandriu, prísne potrestal povstalcov. 'I dal spálít'
najdené drahocenné knihy; lebo sa domnieval, že z nich
možno sa naučít', jako sa dorába zlato a striebro, a že
následkom toho povstávajú nepokoje. Potom tiahol

Dioklecian

z pokorenéhoEgypta do Asie, kde sa

spojil s premoženým césarom Gale'rio m. Pre porážku,
ktorú si utr'žil\Ga1erius od Peršanov, nevšimol si ho
cisár Dioklecian,
i nechal ho za hodnú chviluv pur
purovom plášti pešo bežat' podla Vozu svojeho. Ale
rozhnevaný cisár nad nezdarom césarovým skoro potom

nahradil ztraty, ktoré driev utrpel Galerius; lebo vy
dobyl pát' provincií. 1 G alerius napravil porážky svoje,
keď skvele zvít'azilnad Narsesom VArmenii. ADio

klecian

znovu oblúbil si Galeria,

tak že zamýšlal

príjat' ho do rodiny svojej.
Papež Ka jus bol synom Kaja Maxima, staršieho

brata Dioklecianovho

a Serény,

dcéry velmoža

rimského Filipa, a mal brata, menom Gabiana, ktorého
dcéra SuSanna bola prekrásnou a vznešenou kresťanskou

pannou. I pýtal cisár Dioklecian

skrze poslov po

krevnú svoju Susannu od Gabiana, otca jej a od strýca,
pápeža Kaj a, za manželku pre podcisára (Césara)svo

jeho, Galeria.

Zbožná krest'anská panna nechcela

vstúpit' do stavu manželského so zaťatým pohanom
a nepriatelom sv. Církve, a strýc, papež Ka jus, odo

broval rozhodnutiejej. A keď Dio kle cian neprestával
dorážat' na Gabiana a na dcéru jeho, riekol sv. Ka jus
bratovi a vnučke: »V mene Pána ]ežiša Krista prosím
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-vás, buďte stálymila I modlil sa na kolenách v pritom
nosti poslancov cisárových Maxima a Klaudia: »Bože,
Otče Pána našeho Ježiša Krista, ktorého si poslal ku
Spaseniu a večnému životu všetkých ludí, aby vytrhol
nás z temností tohoto sveta, popraj nám, sluhom Svo—
jím, stálosť vo viete, ktorý žiješ. a panuješ na veky.
Amen.“ Poslanci stali sa kresťanmi. Keď dOpočul to
Di"okl e cian, ktorý bol zvyknutý na poslušnosť celého,
jemu podriadeného sveta, rozhne'val sa, i dal návodom

Galeriovým
skrze miestodržitela chytit'a sot'aťGa
biana a zbožnú dcéru jeho Susannu. Míestodržitel
'dalnávodom Galeriovým
tiež mučit' úradníkov císár—
'skych,šlachetných bratov Maxima a Klai1dia,„s man

želkou poslednejšieho Per pedignou,

Alexandrom

i so synami
a Eu'ciasom, ktorí boli prijaliz rúk

pápeža Kaj a sv: krst. Sv. pápež Ka jus

skrýval sa

pred zúrivým miestodržitelom císárskym v katakom
bách, ale bol predsa chytený a umučený, čo stalo sa
roku 296.

CisárDioklecian

dal potomcésaroviGaleriovi

vlastnú dcéru svoju Valeriu,

horlivú krest'anku, za

manželku. A césar Konstancius

Chlorus bol pri

nútený odohnat' cnostnú manželku svoju Helenu

a

vziat' si Theodoru, pastorkyňuMaximiana Her
kulia, i ponechať syna svojho, Konstantina
na
dvore Dioklecianovom
V Nikomediijako vázňa
k utvrdeniu vemosti svojej a závislosti. Dioklecian
spyšnel vydobitými víťazstvami a keď netreba bolo jemu
obávat? sa viacej nepríatelov, chcel dodat' zvláštnu slávu
ríši rimskej. V Nikomedii zaviedol na dvore svojom ne
vídanú posial nádheru a vyhlásil sa dla spósobu nie
ktorých predchodcov svojich za pána celého sveta a za
boha (Jovius), i dal sa menovat' »božstvo a svatá. veleb
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nost'.a Od toho času všemožne usiloval sa udržat' po
hanské nábožěnstvo štátne a povzniest'; avšak z počiatku
bez násilníckych prostriedkov. Nariadil, aby nikůwe
opovážíl sa hanit' starú Vieru rimskú, alebo borit' niečo
v štáte, čo pochádzalo od predkov a bolo zákonite
zavedené. Pohanský fllOSOfP 0 rfyrius (1-r. 305. VRíme)

a miestodržitel Bithýnie Hierokles

začali dokazovat,

že krest'anstvo nesrovnáva sa so štátom rimským. Por
fyrius napisal 15 knih proti kresťanom, V ktorých
najma zlahčoval sv. Písmo a vysmieval; zapieral večne
trvaj úce pokuty nekaj úcnych hriešnikov, vstanie z mrtvých,
zázraky ježiša Krista. Hien-o'kles napisal spis, pod
menom »Pravdumilovné reči ku krest'anomv, vo dvoch
svázkoch, v ktorom hanil krest'anov a snažil sa doka
zovat', že sv. Písmo obsahuje protimluvy a snížil Krista
Pána pod vymysleného polobóžka Apollona z Thyany,
lubomudrca a čarodejnika. Oba učení pohania štvali

cisára Diokleciana

a CésaraGaleria

proti kre

st'anom. I začal sa klonít' Dioklecian
k náhladu
Galeriovmu,
ktorý štvaný matkou svojou Romulou,
streštenou pohankou a zaťatou nepriatelkou krest'anstva,
jako i pohanskými žretcmi a Íubomudrcmi, už dávno
pomýšlal' na vykorenenie náboženstva 'krest'anského.
R. 298. prenasledoval samovoÍne Galerius
nenávide
ných krest'anov vo vojsku svojom. Jedon z vojvodcov
jeho, ktorý prehliadal vojsko, rozkázal, aby krest'anskí
důstojníci a vojaci buď obetovali bohom štátnym, buď
opustili stav vojanský. Dla svedoctva súvekého Eusebia

dialo sa to preto, že césar Galerius

neopovažovalsa

prísnejšíe vystúpit' proti velkému počtu krest'anských
vojakov, a potom i preto, že nebolo možno spoliehat'
sa pri obmýšlaných prísnych krokoch oproti krest'anstvu
na vojsko, v ktorom nachádzalo sa velké množstvo
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_kresťanov. Následkom toho rozkazu tiekla i krv muče

nícka. Sv. Marcellus,
plukovník legie trojanskej
v Španielsku,
zaďakoval r. 298. za službu svoju a
predsa bol umučený o tri mesiace (30. oktobra). A keď
tajomnik miestodržitelov, Kassian,
nechcel prečítať

výrok k smrti, bol i on zavraždený. Galerioví nedo
stačoval rozkaz'Diokleciano-v;
on usiloval sa vše
možne, aby naklonilprvého cisára Diokle ciana, ktorý
mal svrchovanú moc nad celou ríšou, ku nenávisti viery
krest'anskej a ku prenasledovaníu, i aby celkom vyko
renil kresťanstvo V štáte rimskom.

Pomery a prekážky rozširovania sv. Církve
v riši rimskej na začiatku IV. storočia.
I. Cisári Dioklecian a M'aximian Herku'lius,

icesári Galeríus a Konstancius Chlorus.
Cisár Dioklecian,

ktorý poprial za šestnásť

rokov panovania svojeho svatej Církvi blahonosného
p_okoja a preukazoval kresťanom veÍkú priazé'ň' svoju,
dlho vzdoroval zlostným námerom úlisného Cesara a mi

lostníkasvojehoGaleria Maximiana,

ktorý úskočne

každým spósobom domáhal sa ku svrchovanej moci sa

dostať. Cisár Dioklecian

často napomínal a upozor

ňoval horlivého pohana, jako škodným bolo by“to pre
štát rimský, keby povstaly vnútorné nepokoje a keby
preliato bolo mnoho krvi; lebo že prepočetní kresťanía
radšej zomrú, než by zapreli vieru svoju, a že to už
dostačuje pre zabezpečenie štátu, keď zakazuje sa,
aby dvorskí úradnící cisárski a vojáci nevyznávalí ná.
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boženstvo krest'anské. Ale zlostný Gal erius neprestával

znepokojovat Diokleciana,

až kým nenaklonil ho

k tomu, že pozval k porade vojvodcov, miestodržitelov,
medzi nimi znameho nepriatela kresťanovH ierokles a,
slavných práVnikov, medzi ktorými bol z ámy fllOSOf

pohanský P 0 rfyrius,

a pohanských žr tcov. Nazporade

všetci pohanskí radcovia prisviedčali césarovi G al eri o v i,
že krest'anstvo prieči sa idei štátu rimského a že má byt'
vykorenené. R. 302. povolaní boli žretci na dvor cisarsky

v Nikomedii,

aby z čriev zverov obetných pred

povedali osudy štátu. Navdaní pohanskí podvodníci ne
znali povedať nič istého a vymlúvali sa tým, že prítomní
krest'ania rušía proroctvo znamením kríža. Ačkolvek

Dioklecian

bol póverčivým, jako všetci pohania,

predsa nedopustil, aby prenasledovaní boli krest'ania,
a lenmariadil, aby kresťanskí dvoranovia a vojaci- obe
tovali modlám, alebo odstranili sa zo služby. “A Euse
bius (VIII., 4.) tvrdí, že početní hodnostári a vojaci
opustili důstojnosti svoje a osta'li vernými Kristu Pánu.

Dioklecian

poslal návodomGaleriovým

radcov

do Miletu, aby vypočuli veštiaci. výrok (orakulum) boha
Apollona. Veštba Apollonova vraj znela: »Spravodliví,
ktorí sa nachádzajú na zemi, prekážajú povedať pravdu;

preto sú výpovedivešťbynepravé.: Dioklecian

pýtal

sa: »Ktorí občania sú tými SpravodlivýmÍPc Radcovia
riekli: »Krest'ania.<< Toho času rozširoval velmi novo

platonský filosof Porfyrius

s'pisy svoje, napádal kre

st'anstvo a zveleboval pohanstvo. Ešte zlostnejšie na
pádal—
krest'anov Hiero kles, miestodržitel najprv v Bi

thynii, neskór v Egypte, Úlisnýa zlostnýGalerius
dosiaholciel svoj; lebo Dioklecian

následkomtýchto

udalosti rozhodol- sa ku všeobecnému prenasledovaniu
nenávidených kresťanov.
13
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R. 303. dňa 23. februára, vo slavnost pohanskú,
k pocte bóžka Termina (boha hranic) ustanovenú, mala
sa položit“ i hranica divotvornému rozmnožovaniu vy
z'navačov Kristových V štáte rimskOm. Zavčasu z rána
obstalo vojsko cisárske nádherný chrám kresťanský,
ktorý sa vypínal na kopci oproti ipalácu cisárovmu
v sídelnom meste Nikomedii,
olúpilo ho a chcelo ho

podpálitna rozkaz CésaraGaleria
cisár Dioklecian

Maximinaf

ale

rozkázal z obavy, že by popolom

nelahlo celé mesto, aby ho vojaci sborili do základu.
To stalo sa najskór z politiky pre to, aby sa vzbúrili'
krest'ania, i aby sa zakročit mohlo proti nim úradne,
jako proti buričom. Početní krest'anski mešťania hladeli
ustrnutí a rozhorčeni na to bohaprázdne pustošenie
svátyne Božej; ale nejavili žiadon zrejmý odpor proti
tomu neoprávnenému násilenstvu. Na druhý deň“ráno
oznámený bol rozkaz cisársky, ktorý nakladal, áby
v celej riši boly sborené chrámy krešt'anské a spálily sa
sváté knihy; aby kresťania viac nikde sa neshromažďo
vali; aby kresťania boli pozbafýgení každej důstojnosti
& úradov, keby nezriekli sa viery svojej, áno, aby. boli
vyhlásení za nečestných; aby pospolítí občam'a utratili
práva občianske a svobodu; aby otroci nemohli byt'
vprepustení'na svobodu. A týmto prísnym rozkazom bolo
dovolené i to vůbec, aby kresťania zase mohli být! pre
vieru svoju žalovaní úradom, mukami nútení k odpad
nutiu od viery, aby majetok cirkevný mohol byť sha
baný, i aby úrady neprijímaly žiadne žaloby od kre
sťanov (Euseb. VIII., z.). Horlivý krest'an, pošlý zo vzne
šeného rodu, menom Ján, strhol so steny rozkaz

cisarsky, roztrhal ho a 'rozhorčený zvolal: ,:Či toto je
víťazstvo nad Sarmatami a Gothami, “keď prenasledujú
sa krest'ania? !a Vojaci uvěznili horlivca, ktorý po mnohom
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mučení bol verejne spálenýkEuseb. VIII:, 5.).-Nezadlho

povstal požiar V paláci cisárovom v Nikomedíi.
Možno, že stalo sa to návodom*úskočnéh
aleria,
ktorému zdál sa rozkaz cisárov byt' primiemym.

Armenii

V

a v Sýrii vypuklo povstanie. Tieto udalosti

použilGalerius, i navdal cisáraDiokleciana

očer

ňovaním, jakoby krest'ania, ktorí nedali sa zastrašit prvým
rozkazom, boli príčinou týchto pohróm, že výdal toho
istého roku (303.) nový prísnejší rozkaz, aby boli uváz
není biskupi .a všetci správcovia obcí cirkevných, kňazi
i diakoni, a donútení všetkými možnými mukami k obe

tovaniu modlám. Oklamaný císár Dioklecian

mučil

sám kresťanov, ktorí nachádzalí sa v paláci jeho, aBy
vynútil od nich soznanie, že oni podpálili palác cisarsky.
V krátkom čase boly preplnené všetky žaláre, v ktorých
driev iba zločinci bývali vaznení po celej ríši na východe
a čiastočne na zapade, _biskupami, kňazmi, diakonami

a vznešenými kresťanami. Dioklecian

dúfal, že keď

budú premožení biskupi a kňazi, i veriaci odpadnú od
viery svojej. Ale mýlil sa velmi; lebo horliví predstaveni
církevní nedali sa naklónit' žalárami k odpadnutiu od
sv. viery. Miestodržitelia a vladári pohanskí, podriadení

cisáromDioklecianovi a Maximi'anovi Herku
liovi a césarovi Maximianovi Galeriovi, plnili
horlive tieto dva rozkazy. Dioklecian
neporadil sa
pred vydanim rozkazov =ani cisára Maximiana Her

kulia, ani césarajeho Konstancia

Chlora; a keď

tento posledný doStal úpravu od Dioklecian

a, aby

sa riadil dIa toho rozkazu, pokračoval v Správe samo
statne.

Na dvore podcisára Konstancia

C_hlora na

chádzali sa mnohí krest'anskí \vysoko postaveni úradníci
a pri vojsku jeho mnohí kresťanskí generáli a plukov
13*
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„

nici, ktori boli velmi oddaní jemu & .nim samým velmi

cteni. Prečítal im rozkaz císáraDiokleciana

a riekol,

aby buď obetovali bohom rimským, buď zriekli sa dó
stojnosti' svojej. Tieto slová účinkovaly na prítomných
hodnostárov jako hromobitie v čase pokojnej chvíle.
Mnohí medzi krest'anami začali sa klátiť a boli hotoví
zapredať Vieru svoju; ale váčšina. z nich odhodlala sa
radšej k opusteniu skvelého postavenia sVojeho, hež by
boli utratili ohladom na pohodlie pozemské večnú slávu
a spasenie duševně. _ŠÍachetný podcisár poprial kresťan
ským ůradnÍkOm svojim času k rozmýšlaniu a keď opáť
shromaždil ich, riekol: »Jako-že móžete preíavovať ne
zlomnú vernosť cisárovi vy, ktorí preukazujete sa never
nými' a kriv0prisažnými oproti Bohu?: I' odohnal z pa
láca svojeho tých, ktorí chceli zapredať sv. vieru, i po
nechal si iba tých v úradoch, ktorí boli odhodlaní verne
a neohrožene slúžit' SpasiteÍovi svojemu. A hovorieval,

jako dosvedčuje Eusebius

v životopise jeho, že pa

novník má si vážit' takých sluhov viac, než Všetky shro

maždené poklady. Áno, Eusebius
tvrdí, že Kon
stanciu's Chlorus neboril chrár'ny kresťanské, ani
neprenasledoval biskupov a kňazov; ačkoÍvek tiež Súveký

Laktancius

hovorí, že sice boríl hmotné chrámy, ale

že nepozbavil žiVota žiadneho kresťana. A tak požívali

kres't'aniav Gallií, v-Španielsku a v Britanii za
panovania Konstancia C_hlpra pokoja, keď medzi
tým bolí žalárovam' a mučení V ostatných provinciach
ríše rim$kej.
Po uverejneni. druhého rozkazu proti krest'anom

dal .zlostnýGalerius druhýraz v štrnásty deň podpálil!
časť paláce. cisárovho v Nikomedii,
aby uvalil vinu
na krest'anov a ešte váčšmi rozhorčil proti nim cisára

Diokleciana.

Pon'eváč však zbadal Galerius,

že
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Dioklecianprichádza

na stopu podpalačom, odišiel

nenadále z Nikomed'i—e a hovoril, že nechce zhoret'
v paláci císárovom (Lakt. De morte perse . Rom. 3.,
370.). Ale predsa mnohí' nevinní kresťani boli zabití
mečom pre ten požiar, spálení na hraniciach a pohádzaní
do mora s člnkov, _A keď v Malej Asii, najm'á

V Melitene a' v Syrii vypuklonové povstaniea preň
obv'iňovaní boli krest'ania, vydal cisár Dioklecián
toho samého roku (303.) tretí rozkaz proti krest'anom,
ktorým nakladalo sa prísne, aby ti uváznení, ktorí budú
obetovat' boh'om rimským, boli prepustení na svobodu;
a zase tí, ktorí by to nechceli robiť, aby boli mučení
až do smrti všetkými možnými spósobami. Imučení boli
horliví vyznavači Kristoví v celých zástupoch! Nemožno
udat' nesmierny počet sv._mučeníkov. Mužovia i ženy,
starci i mládež, prostí\i vznešení kresťania, oduševnení
nadzemskou nadšenost'ou a ožiarení slávou nebeskou,
vystupovali na horiace drevené hranice, aby obetovali
život svoj tuzemský-, za sv'atú vieru. Pripomeniem iba
niektorých sv. mučeníkov.

V sídelnom meste cisárskom, Nikomedii,
nútené

boly smrtelnými

pri

úzkost'ami manželka cisára

Diokleciana,
cnostná a horlivá krest'ankaPriska
a dcérajej, manželkapodcisáraGaleria Maximiana,
zbožná Valeria,
obetovat' mrtvým smiešnym modlám.
Od toho času žily obe cisárovny velmi nešťastne. Man
želia ciSárski nakladali s nimi neskór surove. Maximin

Dája prenasledoval ich do krvi a cisár Licinius
chcel dat' ich zavraždit. I potulovaly sa _svetom, pre
oblečené do rúcha rolníckeho, aby ušly nástrahám jeho
& potupnej smrti, a znášaly hlad i biedu, kým neboly
chytené v Solune (Thessalonich) a usmrtené (Lakt. de
mort. per'sec. c. 50. a'52.). Obe zomrely kajúcne, najma
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zbožná Valeria.
I dvoraní cisárski bolí nútení, aby
obetovali modlám. Komorník cisárov, _menomPeter,
bol prvý mučený pre stálost' svoju vo sv. viere. Najprv
ukrutne bol ubičovaný, až do kosti rozodraný; potom
bol strojom vyzdvihnutý do výšky a zrazu dolu spustený,
že spadol na kamennú dlážku a polámal si doranené
údy. A zase bili ho katovia palicamí; ljali ocot so soÍou
do rán jeho, priviazali ho ret'azmi na železnú stolicu a
pálili údy jeho zdlhavo, jeden za druhým, aby oneskorili
smrt' jeho a donútili ho k odpadnutiu' od sv. Církve.
_Ale horlivý vyznavač nezaprel vieru svo'ju, i zomrel
upálený blahoslavenou smrťou. Komomíci císárski D 0

rotheus

a Gorgonius,

i mnohíiní vysokopostavení

úradníci a velmoži boli hrozne mučení a potom zahrdú
sení; telá. ich boly hodené do mora, aby ich Vraj nectili
krest'ania jako bohov. Sv. Anthimus,
biskup Niko

medský, bol sfatýmečom na rozkaz Dioklecianov.
zomrel smrťou mučeníckou tiež

V meste Nikomedii

i velmožAniceta
Vo všetkých

brat jeho Pothřnus.
provinciách, kde panovali

cisár

Dioklecian a césarjeho Galerius, i cisár Maxi
mian Herkulius,

borené boly kresťanské chrámy,

ktoré ešte posiaÍ boly pozostaly a katovia pálili sv. Písmo
a iné posvátné spisy, i mučili ukrutne horlivých vyzná

vačov. V Asii, kde najma Galerius

zúril, trpeli

najviac sv. mučenící. V krajinke Ponte katovia zatlkali
tr'ne pod nechty na rukách a nohách neohroženým vy
znávačom a políevali vriacim olejom alebo olovom telá

ich. V Bithynii vykrvácal vtedy (r. 303.) sv. Donát;
v Lycii sv. Domnina. V Mysii umučení bolí sv.

Nikander, vojak a sv.Marcian. V Sebaste umreli
sv. Akacius, obrátenýpohanskýžretc a H eren arch.
V meste Seytopole vykrvácal sv. Prokop, lektor
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cirkevnej obce. V Palestine
(Svátej zemi) umučení
boli medzi mnohými horlivými vyznávačmi sv.\ Alf eus

a Zacheus. V Afrike a VEurope, najm"v Italii
a čiastočnev Španielsku a Gallií, kde cisár Ma
ximian Herkulius_, mocou svojou zasiahnuťmohol,
tiekla mučenícka krv proti vůli césa-raKonstanca
Chlora. V Eg'ypte umučenébolo nesčíselnémnožstvo
kresťanov. Vrahovía trhali železnými žeravýrni kliešt'ami
telo sv. vyznavačov _akeď zacelely rany ich, obnovovali
ich ostrými črepami z rozbitých nádob hlinených. V

Thebaide

egyptskej priviazali katovia krest'anov na

haluzy stromové, ktoré násilím spojili, potom uvolnili;

aby roztrhaly tela mučeníkov. V meste Venusii umu
čený bol 30. augusta sv. biskup Felix; keď súdca
oslovil jeho, aby vydal sv. Písmo, riekol odhodlane:
»Mám ,ho; ale nevydámlc I. mnoho iných biskupov
afrických vykrvácalo v rozličných mestách. V Šp aa

nielsku

podstúpilismrt' mučenícku: sv. Leokadia,

sv. Justus, Kukufas a Pastor. V mesteMilane
v Ital—iiumučený bol medzi mnohými vojak sv. Vikt o r.
I v rozličných mestách Italie, najma v Rím e, podstúpili
velmi mnohí vyznavači, smrť mučenícku.
Pod jaseň toho ístého roku (303.) odišiel cisár

Dioklecian

z Nikomedie

do Ríma tým cielom,

aby slávil dvadsiaty rok panovania svojho i aby trium
foval jako vít'az nad pokorenými nepriatelmi. Večné
mesto privítalo slavnostne svrchovaného panovníka
svojho. Mnohé slavnosti odbavovaly sa na poctu jeho.
V divadle predstavovala sa fraška na posmech krest'an

ských obradov. Herec pohanský, slavný Genesius,
dal sa krstit' od iného herca pohanského; čo vzbudilo
velkú veselost' medzi pohanmi. A hla, sotva vylíata bola
voda na hlavu posmešníka, keď tento náhle povstal
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'a obrátený k sedadlu cisárskemu zvolal mohutným
hlasom: »Cisáru a celý dvore, učenci a obyvatelia tohoto
mesta, počujte ma! KedykoÍvek počul som vyslovit
meno kresťana, zhrozil som sa, a ktokoÍvek pri vyzná
.vaní tohoto mena zotrvával, bol 'hapádaný mnou. Ne
návidel som vlastných rodičov a p*okrevných, že boli
kresťanmi. S takou rozkošou vystavoval som posmechu
náboženstvo kresťanské, že som sa dal zasvětit do taj
nosti jeho, aby som pripravil zábaVu vám! Ale keď
tiekla voda na mňa a odpovedal som na obyčajné
otázky, že verim, uzrel som nad sebou ruku, ktorá
objavila sa s neba, a svetlom ožiarení anjeli vznášali sa
okolo mňa, ktorí čítali z knihy všetky hriechy, od mla
dosti mnou spáchané, i obmývali listy knihy tou istou
vodou, „ktorou som b_ol poliaty v pritomnosti vašej,
i ukázali mne ich—_belšími
nad sňah. Vy, osvietený cisáru

rimský a mešt'ania, ktorí ste sa smiali nad tými tajom
stvami, verte so mnou, že Ježíš Kristus je pravý Boh,
že je svetlom a pravdou, a že iba skrze Neho móžete
obsiahnut' odpustem'e previnenia svojho!< Pohania vy

krikli a rozhnevaný Dioklecian
dal poviazať smelého,
divotvorným spósobom obráteného, divadelného herca,
natiahnut' na škripec a pálit' údy jeho. Medzi mučením
volal horlivý vyznavač :" »Niet iného Boha, než Toho,
ktorý sa zjavil mne. Jemu klaníam sa, Jeho vzývam,
Jemu chcem slúžit'; i keby ste ma tisícraz chceli usmrtit',
budem služobnikom Jeho! Žiadne muky nevyrvú Ježiša
zo srdca mojeho, ani nezatvoria ústa moje, aby som
nezveleboval Jeho. A iba želíem nad tým, že som v blude
svojom tak dlho .nenávidel Jeho a že sa korim pred
Nim tak neskorolc A s radosťou sklonil hlavu svoju

pod meč katov. Táto udalost'strpčilaDioklecianovi
návštevu jeho v Rime. A horlivost'ou svojou, skúposťou
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a ukrutnost'ou pritiahol si nelásku a posmech u mešt'anov
rímských. I odcestoval zrazu z Ríma V decemb ' (r.'303.)
pred slavnosťou, ktorá dňa I.“januara r. 30 )._malafbyt'
odbývaná'; a to jubileum malo sa diat' s velkou nád
herou ku pocte začiatku 20-ročného panovania jeho.
Dňa 13. decembra (r. 303.) onezdravel V meste italskom

Ravenne

na ceste svojejdo Nikomedie.

Rozchýrilo

sa, že zomrel; ale druhého dňa prišiel k sebe a nezadlho
nastúpil ďalšiu cestu do mesta sídelného, N ikomedie.
Od toho času na tele a na duchu zoslabený, napádaný
bol záchvatom bláznovstva, ktorý zjavoval sa každo—
denne v istú hodinu.
R. 304. vydal Di-okl eci an v Níkomedii, návodom

zlostného Galeria, štvrtý a to najukrutnejší rozkaz,
ktorým vyslovená bola pokuta smrti na všetkých kre
sťanov, ktorí by nechcelí obetovat' bohom štátnym. Vo

všetkých krajinách, v ktorých císári Dioklecian

a

Maximian Herkulius, podcisárGalerius Maxi
mian

panovali, zúríli miestodržitelia -a vladári bezpri

kladnou ukrutnost'ou; iba vÍúdny podcisár Konstan
ciu s Chlo rus nedovoloval, kde mohol, mučit'a vraždit'
krest'anov. A toto všeobecné prenasledovanie bolo krva
vejšie, než všetky predošlé; bolo ono křčovitým vzpie
raním sa hynúceho, dokonávajúceho pohanstva proti
vzmáhajúcej sa a Vít'aziacej sv. Církvi. Súveký dejepisec
Eusebius
spísal cel'ú zvláštnu knihu o mučeníkoch,
najma na Východe r.—304. krvácaj'úcich.

Medzi iným

píše: :Niektorí krest'ania boli odpravení sekerou, jako

vArabii;
docii;

iným boly polámané kostí, jako v Kappa

zase iní boli"na nohách sputnaní a zavesení, že

im hlava dolu visela, potom bol zapálený pod nimi
mierny oheň, tak že sa zadusili dymom, jako sa to díalo

v Mezopotámii.

Níektorým poodtína-néboly nos, uší
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a ruky a okyptení boli i na ostatných údoch, jako sa

to stalo V Alexandrii.:
Najzúrivejší boli pohanskí
sůdcovia v Egypte, tak že ztade krest'ania utekali do
Palestiny a Fenicie. 'Niektorý deň odsúdené bolo na smrt'
i sto mužov so ženami a s dietkami, ktorí dríev boli
mučení rozličným spósobom; .áno, privádzam' boli kre
sťania V zástupoch z dedín do miest, tak že meče za
tupily a lámaly sa od stinania, i unavení katovia, pri
nútení boli sa zamieňat'Vkrvavej práci svojej. Vo Frygii
bolo mesto, v ktorom nebolo 'pohana. Zlostný vladár
dal zapálit krest'anské mesto na všetkých stranách, že
zhoreli všetci obyvatelia v ňom (Eusebius VIII., II.).

V Syrii a v Ponte

katovia mučili tak hrozne kre

st'anov, že niektorí zo strachu pred zverským týran'ím
hádzali sa na zem s vysokých domov; panny a ženy,
ktoré bály sa poškvmenia, skákaly do vody, jako v meste

Antiochii

matka s dvoma dcérama.Eusebius

roz

práva (IX.), že v blízkosti miest, v ktorých i z vidieku
shromaždení kresťam'a boli povraždení, i na mile dialky
zem bola pokrytá Íudskými telami a kost'ami, ktoré psi,
vlci, hyeny a šakali s miesta na miesto rozvlačovali;
lebo pohanskí sůdcovia nedovolovali pochovávat' ich,
aby kresťania zneuctení boli ešte i po smrti. Niektorí
krest'ania, zastrašení mukami, poklesli a vydávali sv. Písmo
úradom; preto nazvaní boli odpa'dlikami a zradcami

(Traditores). Najmši cisár Maximian

Herkulius

slie'dil po. sv. Písme; lebo sa _nazdával, že keď krest'ania
nebudu mať sv. Písma, snadnejšie zaprú vieru svoju a
budú „zničení. Ale veliká vačšina krest'anov zomierala
s nadšením. Stalo sa, že útrpní katovia kresťanom' násilne
vtisli tymian do hrsti a držali ruku vyznávačovu nad
plameňom ohňa obetného pred modlami, aby z popálenej
ruky zrno tymianu upadlo na oltár zápalný a oni' povedať
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mohli súdcom, že krest'anía obetovali; ale verní kresťania
držali zatisknutú pást nad ohňom, kým nezhorela. Často
ráz sami katovia hádzali tymian _do ohňa, o štrkova-li
krest'anov od oltárovjla volali: »Obetoval si, můžeš ist'!<<
Ale krest'ania kričali: »Neobetoval som, nikdy nebudem,

obetovat'!< A Eusebius

rozpráva (VIII., 9.), že kre

sťania s úsmevom počúvali odsúdenie svoje na smrt'
a že pri Smrti prespevovali nábožné piesne a žalmy.
R. 304. podstúpili mučenícku smrt .v Ríme medzi

nesčíselnýmmnožstvom:sv. Filoromus

a Adauktus,

vyšší L'u'adníci, pošli zo vznešeného a bohatého rodu;

Rimanka sv. Anastasia

zvané »Štyri
Boloni

a horlivé vyznavačky, tak

korunovanéc.

V meste italskom

(Bologna) zomreli smrťou mučeníckou: sv

Vitalis, Agrikola a Prokulus.
V Pannonii

uv'áznenýbol (r.'304.) sv. Kvirin,

biskup zo Siscie (Sisek), na úteku zo sídelného mesta
svojho. »Prečo si utekal?< pýtal sa ho Vladár Maiimus.
Sv. biskup odpovedal: »Nechcel som utiect', ale iba
vyplnit' rozkaz Pána svojho, ktorý prikázal nám, jako
písané stojí: Keď budú prenasledovat' vás v jednom
meste, choďte do druhého.< Maximus pýtal sa: »Kto
vydal tento rozkaz?< Sv. Kv-irin odpovedal: »Ježiš
Kristus, Spasitel náš, ktorý je pravý Boh.<<Pohan riekol
úsmešne: »Či ti je neznáme, že sluhovia cisárski všade
najdú teba? Teraz uznáš, že Ten, ktorého menuješ
pra—výmBohom, neprišiel ti na pomoc, keď t'a vojaci
chytili na ceste a sem doviedli. Poslúchni rozkazy císárske

a obetuj bohomlc Sv. biskup riekol odhodlane: »Ne
poslúchnem tento rozkaz cisárov, lebo je bohaprázdny
a protiví sa príkazom viery mojej, ktoré prísno mi za
kazujú, aby “som neobetoval nepravým a namysleným
bohonm Maximus dal ukrutne bičovat' sv. biskupa a poslal
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_ho okovaného miestodržitelovi Pannonie Amanciovi do

Sabarie

(teraz Kószeg, Kamenec). V ťažkých putách

kó'nal sv. starčok pešky ďalekú cestu, až ho vojaci pri

viedli do mesta (terajšieho) Šarváru,

kde toho času

'miestodržitel sa zdržoval. Prečítané boly listy Maximove.
Amai'ícius pý_tal sa vázňa, či zmenil presvedčeníe svoje.

SV. Kvirin riekol odhodlane: »Vyznal som' sav Siscii
z viery V pravého Boha, ktorému sa klaniam od mla
dosti svojej, ktorého v srdci nosím a od ktorého nikto
neodlúči mňa. o: Miestodržítel riekol lahodne: »Obetuj
bohom štátnym, jako žiadajú cisári, & požívaj dni sta
roby svojej vpokoji.c »Šídcaa, odpovedal horlivý biskup,
»nestaraj sa o starobu moju. Viera moja a láska k Bohu

posilňujú ma dostatočne, aby som pretrpel muky; ine
zvráťa vyznanie moje ani muky, ani túžba po dlhšom
lahodnom živobytí, ani najhroznejšia 'smrt'.< Amancius
odsúdil sv. Kvirina
na smrť. Katovia priviazali na
hrdlo jeho kameň mlynský a shodili ho s mostu do
riečky—Gynsu.

V meste Laureakume (teraz Lorch), v provincii
Norikume (teraz Rakúsko), podstúpil (r. 304.) muče
nícku smrť sv. Florian.
V Thrácii umučení boli
sv. Filip, staručký biskup z mesta:Heraklei,
kňaz

Severus a diakonHermes. V Illyrii vykrvácali
sv. Chrysogonus- a sv. Anastasia. Vo Špa
nielsku v mesteKordove' umučeníbolisv. Január,
Faustus, Marcial, Azisklus so sestrou svojou
sv. Viktoriou, i sv. Zoilus.
V Asii obsiahli (r. 304.) premnohí horliví vyzna

vači korunu mučenícku. V meste syrskom Antiochii
umučení boli medzi mnohými SV.Romanus,
diakon
z Cesarei a sv. 'mládenčok'Barulas,
svatá panna

Justina a sv. Cyprian.

205

Otec sv: Justiny

bol pohanským žretcom a po

chádzal zo vznešeného rodu. V súsednom do e býval

horlivý diakon Prelius,
ktorý vyučoval vo v. viere
novokrstencov. Vznešená panna Justina 'počúvala
s obloka dojímavé prednášky jeho, ktoré mohútne účin
kovaly na útle srdce jej. I stala sa krest'ankou a "príči
neníin jej. dali-Jsa pokrstíť i rodíčia jej ; ba'otec jej stal
sa i zbožným kňazom. Mnohí pohanskí mladíci _uchádzali
sa o ruku prekrásnej kresťanskej panny. Ale ona túžila
iba po Ženichovi nebeskom. V meste žil mladý učenec

menom Cypiria n. Popri lubomudrckých vedách za
oberal _sa krásny, z—vyššieho rodu pochád'zajúci mlá
denec 'i čarodejníctvom, ktorému sa bol priučil V Egypte
a v Chaldejsku, kam bol cestoval, aby sa obohatil

vedami. Pohanský mládenec Aglaidius, ktorý túžilpo
ruke zbožnej ]ustiny,
podplatil šte'dre učeného čaro
dejníka C ypriana,
aby ju naklonil svojimi č-arami
k manželskémusvazku. Cyprian zaklínal bóžkov, čaril,
ale všetko namáhaníe jeho bolo marné ; ipoznal'ničom
nost' pohanských bohov a čarodejníckej vedy, dal sa
poučit' vo sv. náboženstve, ktoré vznešená panna vy
znávala, prijal sv. krst & stal sa horlivým obrancóm

učenia Kristovho, jako nám to rozprava sv. Gregor
Nazianzský.
O víťazstve sv. ]us—tíny nad pokú
šaním hovorí sám sv. Cyprian:
»Ona ozbrojila sa
znamením Ježiša Krista, a učinila ničomným zaklínanie
duchov temnostím Miestodržitel Eutolmius uvěznil ich

oboch jako n'ajhorlivejších kresťanov. Cyprian
roz
prával pohanskému miestodržitelovi, jako stal sa kre
sťanom, a to preto, aby ho naklonil k prijatiu sv. nábo
ženstva. Zatvrdelý pohan dal bičovat'-nemilosrdne oboch

a železnými hákami trhat' telo Cyprianovo.

Horlivý

vyznavač zvolal počas mučenía: »Toto utrpenie otvára
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nám nebe a učiní nás účastnými večného blahoslaven
stvala- Pohan zvolal posmešne: »Nuž keď móže'm šťast
ným urobiť teba na takýto sposob-, dám mučit nepre

stajne teba.:

QWCD
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I mučili kati neohroženého Cy-priana

dlho a celého dotrýzneného hodili konečne do hnusného
podzemného-žaláru, vf-ktoromi Justin a bola úvaznená.
Konečne po mnohých vneslýchaných mukách boly sot'até
hlavy ich.
'

V meste Cesar ei umučeníboli sv. Timolaus,
poddiakon Romulus a traja mladistvísúdruhoviajeho,
tak tiež sv. Agapius a sluha jeho Dionys; sv.
Appian, dvadsatročný mládenec bol hodený do mora

is bratom,sv. Edesiom. V Cilicii v mesteTarse
zomreli mučem'ckousmrťou sv. Tarachus,
Probus
& Andronikus.
Prvý bol mešťan rimský z Klaudio
polu a vojak;_ druhý pochádzal zo Sidu v Thracíi; po
sledný bol synom vznešeného a bohatého mešťana
z Efesu. Miestodržitel Maximus predvolal uváznených

kresťanova pýtal sa Taracha:

»Jako sa menuješh

»Kresťanc, odpovedal bojovník _Kristov. »Mlčc, okríkol

ho pohan, a nechaj si pre seba toto bezbožné meno!
Povedz, jako ťa volajúPc A keď neohrožený svedok
pravdy- Božej zase podobne odpovedal, kázal ho súdca

vz

bít' po úst'ach. »Menujem sa Tarachus; & keď som bol
vojakom, menovali ma Viktorom, a jako kresťan od
riekol som sa vojanstva.c »Obetuj bohom, ktorých ctia
cisán' naší.“ »Keď to činia cisári, nuž sú zaslepení
diablomlc odpovedal staručký krest'anský bojovník. A
súdca dal ukrutne bičovat' jeho. Maximus pýtal sa po

ut

dobne Proba, jaké má. meno. A on odpovedal: »Som
sice z prostého Íudu, ale som kresťanlc I jeho dal súdca

Jí

bičovat' krvave. Sv. mučeník volal: ::Vedz, čím viac trpí
telo moje, tým viac oživuje duša mojah Surový pohan
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dal krvácajúce telo jeho natiahnuť na škripec a p_ýtal
sa tretieho vyznavača: »Jako sa menujeŠPc »Keď hceš'
vedet', krest'anc, odpovedal s pýchou mladistvý A—dr-o
nikus. Maximus riekol: »To meno ti nes'pomóže. Obetuj
bohom. Mám útrpnosť s mlado'sťou tvbjou'.: Andro-'
nikus vážne riekol: »Ku všetkému' som odhodlaný;
lebo, ačkoÍvek som mladý vekom, "dospelá je duša moja.
Diablom obetovať nebudem !“ Ukrutný Maximus dal
natiahnuť ho na Škripec, bičovat', železnými hákami
trhat' telo jeho, raný krvácajůce posypat solou, a potom
sputnaného hodit' do smradlavého žaláru. Podobné mu
čenie opátované bolo viacráz. V čas divadelných krva
vých ihier voved'ení boli horliví vyznavači do divadla.
V cirkuse vypustení boli na nich divoký medveď a Ivica.
Ale obidve šelmy položily sa pokojne k nohám ich.
I. boli statí. Vo Fenicii zomreligžsmrt'oumučeníckou po

hrozných trápeniach sv. Timotheus, ktorý bol upe
čený, v meste Gaze a svatý mládenec Alpianus
v meste Tyruse.
V Afrike vykrvácali (r. 304.) nepočetní krest'ania;
v niektorý deň mučené a usmrtené bolo na niektorých
míestach najm'á v Egypte desať, tridsat', šesťdesiat, sto,
áno celé zástupy krest'anov, že sa meče zatupily & kati
unavili. V Egypte vykrvácali medzi tými 'zástupami

sv. mučenikovsv. Markus a Marcian; v Thebaide
sv. Thimotheus a mladá manželka jeho sv, Maura,
ktorí boli upálení. V meste Thegaste obsiahla muče
nicku smrť svatá panna Krispina.
Sulpicius Severus hovorí: »Skoro celý okršlek
zemský pokropený bol krvou mučenikov, a zdalo sa,
že Církev ponáhla sa opustit“ “zem, aby sa uchýlila do

neba.<< Len v Gallií (Francúzsku), v Španielsku a
v Britannii požívali krest'ania pokoja i v r. 304.; tam
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panoval iudomilný Konstancius

Chlorus, i neboli

mučení, zabíjaní krest'ania, a len niektoré vetche' chrámy
boly srúcané.
Najhroznejšie zúrilo prenasledovanie kresťanov po

celej ríši r. 305. V Egypte,

najma v Thebaide,

za

vraždili katovia niektorého dňa i sto kresťanov, medzi
nimi biskupa z Thmuisu sv. Fileasa, a vznešeného
i bohatého muža sv. F iloroma. V hlavnom meste

Egyptu Alexandriivykrvácalasvátá'panna Theodora,
pochádzajúca zo vznešeného rodu. Miestodržitel Prokulus
pýtal sa uváznenej panny: »Prečo nechcela si sa vydat,
keď pochádzaš- od vznešených rodičov?c Kr'esťanská
panna odpovedala: »Kristus je toho príčinou; lebo keď
telo naše na seba prijal, nuž posvětil teJá naše & pri
slúbil nám večný život. Preto' úfam, že ostanem nepo-J
škvrnenou, dokiaÍ ostatn-emvernou jemu.“ Súdca po
hanský riekol: aje rozkaz cisarsky, aby každá panna,
ktorá nechce sa Vydať a bohom obetovať, odvedená
bola do domu hanby. c Nevinná' panna- riekla: »Ty
asnáď nevieš, že Boh pri každom skutku hladí iba na
vólu a na úmyseÍ. Boh vie, že mám úmyseÍ ostat pan
nou; čo by mne niekto i násilie urobil, v očiach Jeho
predsa budem čistou la »jaká je to bláznivost'c, zvolal
Prokulus, »keď skladáš glóveru svoju v ukrižovaného
človeka! Čo myslíš, že vyjdeš nepoškvrnená, keď budeš
odvedená do domu verejnej hanby?c »Verímc, vzdychla
sv. pavna, vže ježiš, ktorý trpel pod Pilátom Pontským,
vysvobodí mňa z“ tohoto nebezpečenstva a nedopustí
poškvmiť pannenskú čistotu moju, keď zachovám vieru
svoju. I nikdy nezaprem Hola »jak velká je bláznivost'
tvoja, ktorá donucuje ma, dievčat'u stavu tvojho urobiť
takú hanbulc zvolal Prokulus. Ale sv. panna pýtala sa:
»Či je to bláznivosť, keď vyznávam živého Boha?:r
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A surový pohan dal odviesť sv. pannu do hanobného
domu. Sv. Panna modlila sa na kolenách v hnusnom
vazeni, keď necudní poham'a jako hladní vlci zv dave
obstúpili dom, kto asi prvý k nej vkročí. Ivstú il k nej
mladý vojak, preoblečený to mládenec kresťanský, menom
Did ymu s, ktorý riekol jej: »_Mňaposi'ela Spasitel, aby
som zachránil nevinnost tvoju.: Obliekol ju do vrchného
rúcha svojho, pripásal jej meč, pritiskol na hlavu prilbicu
svoju. A Theodora šťastne ušla z domu hanby. _Keď
stráž našla v izbe Didyma, odviedla ho k miestodrži—
teÍovi, ktorý rozkázal sot'at' “krest'anského mládenca.

Theodora

pribehla na miesto popravné, aby sa s nim

prelaro mučenícku korunu: chcela umret' za neho. Sv.
mladík riekol: »Ty si svobodná; mne treba umreť.<<
Sv. Theodora riekla: >Za to bola som ti povďačná,
že si zachránil čest moju; aleřnie som, keď život mój
chces zachránit! Hanby bála s'om sa, a nie smrti; keď
ma pozbavíš mučeníckej koruny — oklamal si male:
Oba boli sťatí, oba dosiahli mučenícku korunu. V meste

Karthagu

v Afrike umučení boli kňaz Saturnin,

mestský senátor Dativus

_so47 súdruhami, biskup sv.

Mensurion a sv. Felix, biskup z Tibaru._ V Malej.
Asii, podstúpili smrť mučenícku v meste Ancyre (teraz

Angora) sv. Theodotus, hostinský, sv. Tekusa, se
demdesiat'ročnákrest'anka, a panny svátá Alexandra,

Faine, Klaudia, Eufrasia, Matrona a julia. V meste
Tarse bičovaná bola sv. Julitta,

vznešená pani, po

chádzajúca z královského rodu a s ňou triročný synčok
jej Cyriakus, ktorý neprestajne za matkou opakoval:
.»Kresťan somlc Oba zomreli smrťou mučeníckou.
V Syrii sv. Barlam, rolník, dal si radšej spálit' ruku
nad ohňom, než by bol pohnul rukou, na ktorú na
sypali pohanskí vojaci kadidlo pred oltárom, aby bol
14
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prinútený hodít' ho pre boÍasť do ohňa a tak obetovať
bóžkom.
I v Italii tiekla r. 305. potokami mučenícka krv.
V samom Rime umučení boli medzi mnohými kňa'z

Marcellinus a exorcista Petrus, panny Soteris a
Marciana,

15-ročný mládenčok Pankrác

panna Agneška.

Pankrác

a I3—ročná

pochádzal.zo vznešeného

rodu a vyznačoval sa počas prenasledovanía neohro
ženou horlivost'ou. Podivným sposobom strhol edikt
cisarsky so stÍpa, ktorý bol tam vyvesený a vojakami
strážený a zastavil takým sposobom aspoň na jeden
deň krvavé prenasledovanie krest'anov. Bol uváznený
a pred súdcom riekol: »Cisár chce, aby sme ctili bohov,
ktorí boli ludia jako my. Oni boli zlí Íudia, podvodníci
a svodcovia. A ja by som mal ctit' takých ludí, ktori
dopúšťali sa ohavných ?kutkov, ktoré by trestané byt'
maly, keby som sa ja dopustil ich? Mladý som, ale
myseÍ moja je silná a nebojím sa ničoho. Kristus je
život mój, pre Neho zomret' je výhra moja!< A ne
ohrožený mladistvý bojovník Kristov bol st'atý. Sv.
Agneška, I3-ročná dcéra bohatých a vznešených me
št'anov v Ríme, bola velmi krásna. Symforian, syn
pohanského miestodržiteÍa chcel si vziaťju za manželku.
Ona riekla: »Odstúp odo mňa, vňadidlo smrti, ty nádoba
hriechu'! Iný Ženich predišiel ťa, Kristus Pán, a Ten je,
ktorého milujem.: Miestodržitel dal ju uváznit a riekol:
»Syn mój umiera z lásky k tebe. : Ona sa pýtala: »Či
můžem zrušit' vernost', ktorú som prisahala Ženíchovi
svojemuPc »A kto je to?: pýtal '
pohan. »Ježiš
KristuSc, odpovedala sv. panna. Máme namáhal sa
miestodržiteÍ, aby nahovoril ju k zapreniu pravého Boha
a ku manželskému svazku so synom svojím; ani prosby
ani hrozby nespomohly. Divotvorným sposobom za
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chránená bola. na horiacej hranicí. Vyvedená potom na
popravné miesto, kde mala byt' st'atá, riekla katovi:
»Pojď, ponáhlaj sa; ty si mi vítanejším, ne ýrivci,
ktorí hladajú lásku moju! I poklakla, pomodlila sa a
svatá hlava jej odpadla pod mečom katovým. V meste

Boloni (Bologne) umučení boli: svatý Agricola

so

sluhom svojimVitalisom; v Spolete sv. Sabinus,
biskupz Assisi,a diakonijeho Exuperancius a Mar
cellus; v Milane sv. Nábor a Felix; v Akvilei
sv. Kancian a Kancius so sestrou Kancianillou;
v Benevente biskup sv. Január, ktorého telo pre
nesené bolo do Neapolu, kde sa posial so zázračnou
krvou jeho, ktorá každoročne tekúcou sa stáva, pre—
chováva. V Sicílii zomreli medzi mnohými v meste

Katanii diakon sv. Euplius a v Syrakusách sv'átá
panna Lucia. Narodila sa z “bohatých a vznešených
ródičov krest'anských v meste Syrakusách. Nábožnou
matkou Eutychiou bola vychovávaná od útlej mladosti
v bázni Božej ;“ i poukazovala jej na život sv_.Agáty,

ktorá bola umučená pred rokami v Katanii, tak že Sa
útlej Lu cii oči zalievaly slzami. SV. Agata stala Sa
vzorom zbožnej panny Lucie, ktorá život svoj pan
nenský prislúbila venovat' službe Božej. Časom určila
staróstlivá matka, vdova, dcéru svoju bohatému mladí
kovi pohanskému, o ktorom myslela, že stane sa kre
st'anom. Keď matka upadla do t'ažkej nemoci a na prí
mluvu sv. Agáty bola uzdravená, zjavila jej Lucia
sÍub svoj a vymohla od nej, že popredaly velký majetok
svoj a plnými rukami rozdávaly peniaze chudobným,
i ponechaly pre seba iba tolko, čo potrebovaly na vý
živu. Pohanský mladík, ktorý zbadal, že nielen majetok,
ale i ruka Lucie pre nebo je ztratená, obžaloval Lučiu
iako horlivú kresťanku. Márne namáhal sa vladár, aby
14*
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obetovala bohom štátnym. I dal ju odviest' do domu
hanby; ale ona ostala nepoškvrnenou' zázračným spó
sobom. Odsúdil ju ku spáleniu; ale oheň neuškodil
jej na hranici. Idal jej vypíchnúť oči a potom dal
ju *Sot'ať.

Ale i V iných krajoch Europy, kde zasahovala
moc ukrutného cisára.Maximiana Herkulía a cisára
Diokleciana, tiekla r. 305. mučeníoka krv. V Thes
salonikách vykrvácal sv. Demetrius a panny svatá

Agape, Chionia, Irene &Anysia.
V Pannonii umučeníboli'(r. 305.): sv. Viktorin,
biskup V _meste Petaviume (Ptuj), a sv. Ireneus,
biskup & “lektor jeho Pollio V meste Sirmiume. V
Rhecii V meste Augsburgu (Augusta Vindelicorum)
obsiahli korunu mučenícku sv. Afra, sv. Julian a sv.

Ferredus.

a,

I V Španielsku zúrilo (r. 305) krvavé prenasle
dovanie.V meste Sara gosse umučeníbolí sv.Valerius
biskup a diakon jeho sv. Vincenc. Tento neohrožený
bojovník Boží trápený bol najprv V žaláre hladom,
potom bol natiahnutý na škripec a kati trhali telo jeho
železnými hákami, že Vidno'bolo črevá. Pri tomto mu
čení skvela sa—tvár jeho rozkošou a nadzemskou ra
dost'ou. Súdca Dacian “dal biť ustatých katov,_ aby
Vá'čšmej mučili sv. diakona., Celé telo mučeníkovo bolo
zaliate krvou "aon nezaprel Krista Pána. Ukrutný pohan
riekol: »Maj milosrdenstvo so sebou; obetuj bohom,
alebo aspoň vydaj mi kresťanské knihy-lo:SV.Vincenc
odpovedal': »Viac bojím sa útrpnosti tvojej, než múk.:
Dacian dal priviazať horlivého vyznavača na železnú
postel, ktorá bola vykladaná ostrými klincami a pod-ňu
podložit' žeravé uhlíe. Na vrchnú čast' tela prikladali
katovia žeraVé železné plochy. Raný jeho posypali ka
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tovía soÍou. Sv. Vincenc ležal pokojne a obracal oči
svoje k nebu. Pohanský súdca triasol sa od zlosti, i dal
sv. Vincenca odvliect' do smradlavého žaláru, a hodit'
na ostré črepy. Svatý mučeník prespevoval žal y.„_Keď
spev jeho počul žalárnik, stal sa krest'anom. Dacian

reval od zlosti, i nechcel dopriať sv. Vincenc ovi slávy,
aby zomrel následkom obdržaných rán; ale rozkázal
položit" ho na mĚikkú postel_.,--áhojiť rany jeho. Sv. Vin

ce-nc modlil sa skrúšen'e k Bohu, aby čo skor poprial
jemu korunu slávy: a tíško usnul V Pánu. Toho času

vykrvácali v Saragosse sv. mučeníci: Apodemus,
Cecilian, Evocli_us, Felix, Fronto, Marcialis,

Optatus, Publius, Primicius, Saturnin, Sukcessus,
Superkus, Kvintilian, “Urbanus, Julia a panna“
Enkracia. V meste Meride umučená bola dvanást'
ročná vznešená panna sv. Eulalia. Predstavila sa bola
pred vladára a vytýkala jemu, jak hanobno je prena
'sledovat' sv. víeru. Ukrutník dal jej trhat' boky žeravými
hákamí. Ona sa modlila: »Pane, železom vrývajú víťaz
stvo Tvoje do tela mojeho. Jak rada čítam to písmolc
I upálená"bola na hranici. V meste Gerone vykrvácal

sv. Felix.
Toto prenasledóvanie krest'anov od r. 303. do r. 305.
prevýšovalo ukrutnost'ou svojou všetky predošlé krvavé
prenasledovania. Jako jedna cirkevná kniha, v šiestom
storočí dokončená, udáva, umučené bolo za jeden
mesiac iba v samej cirkevnej obci rimskej 17.000 kre
st'anov a sám Egypt honosil sa 144.000 mučeníkami,
ktorí obdržali korunu slávy večnej'. A keď ukrutní cisári

Diokleóian a Maximian Herkulius a CésarGale
rius ukrutne povraždili mnoho státisícov vemých kre
st'anov, prinútili vlažných k hanobn'ému odpadnutiu a
porúcali skoro všetky kresťanské chrámy v územíach
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svojich, dali si postaviť dva mramorové stlpy v Špaa

nielsku, ktoré tam neskor z rumov boly vykopané,
svít'azoslavnými nápisy na oslavu svoju. Jedon z tých
nápisov začínal sa slovami: »Dioklecían ]ovius a Ma
ximian Herkulius, cisári, rozšírilí ríšu na Východe a na
Západe, i vyhubili meno krest'anov, ktorí strojíli záhubu
jejm Druhý nápis znel: »DiokleCian 'César Augustus
adoptoval na Východe Galeria, .a vykorenil všade kre
sťanskú poveru, i rozšíril poctu 'bohov.e Ale krest'anov
neubývalo nikde; lebo krv _sv.mučeníkov, jako hovoril

Tertullian,

stala sa semenom krest'anov. A Boh neba

i zeme díval sa s výšin Svojich, jako V poslednom boji
s pravdou sv'atou zvíja sa v nevínnej krví _blažených
posvátencov hynúce zúfalé, zverské, zatemnelé pohan
stvo, i mohútne zavznieval hlas Syna Božieho, ježiša
Krista, svetom, pravdou učenia Jeho osvíeteným: »Brány
pekelné nepremóžu ju (sv. Cirkev)!a Desať rohov zvera
(Zjavenie sv; Jána Í7, í—I4.) bolo zlomené!

2. Dalšie' pomery v ríši rimskej a prenasledo
vanie kresťanov na Východe za cisárov Galeria
&Maximina Daju.
Ukrutný Dioklecian, na tele a na duchu zoslab
nutý, častou šialenost'ou napádaný a ctibažným Gale
riom znepokojovaný, zunoval krvavé vladárenie svoje.

V Ravenne

bol ho už nahováral podcísár Galer-íus

k odstúpeniu s trónu a riekol: »Zostaral si sa & treba
ti pokoja. I Nerva složil berlu do rúk Trajanových.:

Dioklecian

odpieral: »Nerva nepanoval tak dlhojako

ja, ba len za jeden rok, i mohol lahko sa utiahnut' do
súkromného života. Keď chceš byt' cisárom, 'nuž príjmi
to meno popri nás dvoch.<< Panovítý césar Galerius,
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ktorý túžil po samovláde V celej ríši, odpovedal: »Svor—
nost' možno zachovat' medzi dvoma; ale nikdy nie edzi
štyrmi císármi. Už dávno zaujímam posledné miest , ja,

ktorý som bojoval za p'átnásť rokov v Illyrii a na bre
hoch Dunaja proti Barbarom, keď vy ostatní traja pa
novníci tešili ste sa výhodami moci cisárskej V bohatých
a pokojných krajinách.a Dlho odpieral chorÍaVý Dio
klecian, ale konečne riekol so slzami V očiach: »Teda
nech sa stane, keď si to žiadašh I uzavrelo sa, že dvaja

cisári, Dioklecian a Maximían Herkulius, odstúpia
a césari Galerius a Konstanc-ius Chlorus stanů sa
cisármi, & že na miesto nich iní dvaja povýšení budú

za podcisárov (césarOv). A Galerius

neprestával na

liehať; aby cisári odstúpilí.

R. 305. dňa I. mája složili cisári Dioklecian

V Nikomedii a Maximian Herkulius V Milane
hodnost' svoju cisársku a cisármi (Augusti) stali sa.:

Konstancius Chlorus na Západe a Galerius na
Východe. Všetko bolo zvedavé na povýšenie nových
podcisárov (césarov). Myslelo sa všeobecne, že vyvolený
bude za césara pri tomto 'slavnostnom čine prítomný
v Nikomedii Konstantin (Kajus Flavius Valerius Aurea"
lius Klaudius), syn šlachetného cisára Kon stancia
Chlora, narodený _r.274. v meste Naisse V Mósii (teraz
Niš v Srbsku), mladý to muž krásnej vysokej postavy,
velkej sily telesnej, šÍachetných mravov a nadaného
ducha, neohrožený a zkusený bojovník, s nadšenost'ou
.obÍúbený u vojska, ktorého cisár Dioklecian po
mnohom vyznačovaní na výpravách vojanských, vy
slaných do Egypta a Persie, už dávno bol vymenoval
za tribuna (generála). Ale takéhoto muža bál sa Vládo
bažný Galerius! Áno myslelo sa, že za druhého césara
vymenovaný bude Maxencius, syn bývalého cisára
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Maximiana Herkulia a zať cisára Galeria; ale Ma
xencius bol ukrutník a panovitý človek, tak že nená
vídeli ho vlastný otec'i svokor. Pri napnutom všeobec

nbm očakávanípýtal sa Dioklecian Galeria: »Koho
ustanov'íme za césaraPo: Galerius odpovedal Diokle
ci'anovifa prítomným uelikášom: »Severac. »Čo-žea,
Zvolal.zadivený Dioklecian,
»asnáď toho tanečníka,
ožrana, ktorý hýri V noci a spáva vo dne ?: Galerius
odpovedal panovito: .:Zaslúžený je; verne spravoval
pluky vojanské. Poslal som ho k Maxim'ianovi, ktorý

má odovzdat'jemu šarlátové rúcho.a Dioklecian vzdy
chol si: »Dobre, keď treba tak!: »A koho .ustanovíš za
druhého césaraPc pýtal sa ďalej. Galerius vystrel ruku
a pokázal! »Tohotola Bol to Maximin Daja \(Kajus
Valerius), syn "sestryGaleriovej, Illyr, z nízkeho rodu,
najprv p'astier, neskór správca stají Galeriových,
_a
od nedávna vymenovaný tribun“(generál). Dioklecian
riekol ticho s nevýslovnou boÍasťou: »To nie sú mužovia,
ktorí boli by súci spravovat ríšu &napomáhat Všeobecné
dobré. Ale to je. vecou tvojou! Dosť natrápil som sa.
Keď stane sa nešťastie, nebudem zodpovednýmlc Ga

lerius prichystal pre Di-okleciana cestovný voz; ne
mocný Dioklecian vysadol naň a bol- zavezený do
Salony v Dalmacii. Tu žil krvavý tyran súkromne,
kde ztrpčovali najviac tí poslednie roky života jeho, kto
rých bol povzniesol z prachu k vyvýšenosti cisárskej.
Napádaný zúfalstvom a šialenost'ou prestenal a preplakal
tyran, ktorý driev v- pýche svojej dal sa nazývat bohom
Jupiterom (]ovius, Parom), sedem rokov, jako rozpráva
súveký cirkevný dejepisec Laktanc (De morte perse
cutorum-Rom. III., 442.), až konečne v zúfalstve nepri
jímal žiadneho pokrmu a zhynul hÍadom dňa 3. decembra
r. 312.v Salone. Maximian H'erkulius utíahol sa do
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Kampaníe v Italii a žil tam za čas súkromne, kým zase
nevystúpil jako cisár. Ale i na tomto tyranovi V lnily

sa neskor slová druhého Žalmu, jako hovorí tepŽamý
Laktanc: »Roztrepeš ich jako hrniec!<
Císár Galerius panoval s césarom svojim Maxi

minom Dajom

na Východe, cisár Konstancius

Chlorus na zapade, V dosavádnom území, V Špa
nielsku, VGallií a VBritannií, a césar jeho, ukrutný
a hýrivý Severus“ V Italii a V Afrike. Na Západe
prestalo prenasledovanie kresťanov po odstúpení Dio

kleciana a Maximiana Herkulia; ale na Východe
ďalej zúril zarytý pohan Galerius s césarom sVojim
Maximinom Dajom, ktorý panoval V Asii, najm'á
V Syrii, V Palestine a V Egypte,_ a ktorý nariadil,
aby V každom meste stavané boly nové chrámy pohan
ským bohom. Všade na Východe ustanovení boli po
hanskí žretci; úrady štátne boly udelované iba horlivým
pohanom. Krest'ania boli V'áznenía odsudzovani do baní;
tam. boli trápení hladom a bítkou,—mučení škripcom, že

ravými železami; vylupované boly oči ích, odsekávané
údy; usmrt'ovaní boli ohňom, mečom, divými zverami
alebo hádzaním do hlbočiny morskej . Najviac trpely
čisté panny a vznešené ženy, ktoré podstupovaly radšej
smrť a to tú najhroznejšiu, než by boly vydávaly" telo

svoje k ohavnému pohaneniu. Eusebius

rozprava

(H. E VIII., I4.), že jedna vznešená pani V meste Ale
xandrii radšej utratila Celý velký majetok svoj a odišla
do vyhnanstva, než by bola bývala po Vóli nehanob

nému césarovi Maximinovi Dajoví. A mudrc Apfian
karhal neohrožene pohanských súdcov, keď odsudzovali
krest'anské panny a ženy do domov hanby, pre, čo
utopili ho 'pohanskí surovci.
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R. 306, podstúpili smrť mučenícku medzi premno—
hými horlivými vyznávačmi za učenie Božské Ježiša

Krista V Asii: sv. Theodor, vojak, sv. Eutropius,
Kleonius a Basiliskus V meste Amasei; sv. diakon

Abbidus, Gurias a Samona vmeste Edesse; svatá
Beronika

so 49 súdruhami a svatá Pelagia

V meste

Antiochii; kňaz sv. Antonius, Dominikus, ktorý
bol upálený, Germanus a Zebinas, osemnást'ročná
panna Theodosia, ktorá horlive navštevovala a posil
ňovala V žalároch ..uvaznených krest'anov, svatá panna

Dorothea

V meste Cesaf'ei.

Prekrásna krest'anská

panna žila životom anjelským. Pohanský Vladár uzrel
ju, i chcel si naklonit ju; neprístupnú uvěznil a nútil,
aby obetovala modlám. »Krest'anka soma, riekla; »živý
Boh zakazuje mne, aby som neobetovala nikomu inému
kromá Jemu.: Po mnohom mámom nútení dal natiahnut'
na škripec horlivú krest'anskú pannu a ukrutne bičovat'.
Keď sa vyhojila V žaláre, odovzdal ju dvom sestrám,
ktoré boly zaprely sv. Vieru, aby naklonily ju ku. po
hanstvu. _Svátá panna obrátila pokleslé, a rozhnevaný
súdca dál hodit ich do vriaceho kotla; i rozkázal katom,
aby natiahli na škripec horlivú Dorotheu a pálili telo
jej horiacími smolenicami. SV. panna usmievala sa pri
mučení., Pohan zadivený pýtal sa: »Prečo raduješ sařa
»Ešte nikdy V živote nezakúsila som tolko radostí než
teraz, a to preto, že som vyrvala z rúk nepríatela duše
sestier svojich a že znovu získala som ich Kristovih
odpovedala mučenica. Ukrutník odsúdíl ju ku sťatiu. Na
ceste ku miestu popravnému tešila zarmútených pria
teÍov: »Jako radujem sa, že móžem odísť na druhý
krajší svet, kde Vzahrade Ženícha mojeho kvitnú krásne
Íalie a voňave ruže, ktoré nevádnúla To počul pohanský
mladík a posmešne zvolal: »Nevesto Kristova, pošli mi
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z raja jablka alebo, ruželc Svatá panna odpovedala:
»Žiadost' tvoja móže sa vyplnit, len keby si bol i hoden la
Na mieste popravnom modlila sa skrúšene. I zjayil sa
jej krásny chlapčok, ktorý mal V košíku tri krásne
jablká a ruže. Poprosila chlapčoka, aby zaniesol ich
posmešníkovi, menom Theofilovi. A to sa i stalo. Po
hanský mládenec obrátil sa, prijal sv. krst a zomrel
smrťou mučem'ckou.

Túžba panovitého cisára Galeria

skoro zdala sa

. byť vyplnená. On úfal, že nezadlho bude samovladárom
v celej- rozsiahlej ríši riinskej ; lebo západný cisár

Konstancius

Chlorus bol nezdravý a blizkyku smrti

svojej, i lahko mohol odstránit' dvoch podriadených a

všeobecne nenávidenýchcésarov, Severa a Máximina
Daj u. Nebezpečným zdal sa byt' jemu iba mladý, vše

obecne oblúbený Konstantin,

syn nemocného cisára

Konstanciusa Chlora, ktorý po odstúpeníDiokle
ciana s trónu cisárskeho prínútený bol bývat' jako
v'ázeň.pri dvore Galeriovom V meste Sardike, kde
vtedy východný cisár residoval. Vládobažný Galerius
strážil dobre Konstantina
a vynakladal Všetko-,-aby
urobil neškodným jeho; preto povzbudzoval silného
mladého muža, aby zápasil s divými zverami a V bitkách
staval ho na najnebezpečnejšie miesta. Ale prozretelnost'
Bežia ochraňovala divotvorne vyvolenca Svojeho! Keď

cisár Konstancius Chlorus vždy viac a Viac klesal
na zdraví, požadoval on nástojčive, aby Galerius pre
pust'il na svobodu syna jeho, že by mohol poshovárat'
sa s ním aspoň ešte pred smrťou sVojou. Úskočný

Galerius dlho vyhováral sa, že je Konstantin

po

trebný pri boku jeho a nechcel vyplnit žiadost' mohut—
ného spolucisára. Naposledy, keď už nemohol vymyslet

zámienku ku výhovorke, vydal Konstantin ovi sprie
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vodné listiny s úpravou, aby “druhého dňa pred od
chodom svojím prišiel k nemu, a sebou vzal zprávy,

ktoré prichystá pre otca jeho. Ale Konstantin

badal

nástrahy, úskočným cisárom pripravené, a 'bol obozret—
ným. Hneď nočnou dobou V tichosti a tajne vybral sa
na .ďalekú cestu do Gallie. _Na každej stanici, kam
kolvek na úteku svojom. prišiel, pobil všetky kone, aby
bol istým pred každým prenasledovaním. Takým spó
sobom prišiel šťastne do mesta Trevíru v Gallií, kde

residoval nemocnjgotec jeho Konstancius

Chlorus,

i bol privítaný s velikým a všeobecným nadšením vojska
i obyvateÍov. Galliu našiel prek—vetat'v každom ohlade.
Krest'ania požívali pokoja a volnosti. S milovaným otcom
vybral sa do Britanie (Anglicka-) proti Škíotom. Na tejto

vojanskej výprave zomrelcisár Konstancius Chlorus
dňa 25. júÍa r.,_„306_.
Vojsko vyhlásilo za cisára (Augusta)

oblúbeného syna jeho Konstantina

(Kaja Flavia Va

leria Aurelia Klaudia), a on pošlal„ podobizeň svoju,
ozdobenú vavrínovým vencom, ostatným trom panov
nikom, aby'uznali ho za cisára. Galeríus bol ohromený,

ale nemohol vzdorovat; i uznal Konstantina

za'pa

novníka, ale iba tak, že vymenoval Severa za cisára
na Západe a za Césara jeho ustanovil Konstantina,

a sice v Španielsku, v Gallií a v Britanii. Kon
stantin uspokojil sa s udelenou 'dóstojnosťoucésarskou
a keď sa vrátil z Britanie do Gallie, venoVal všetky
čerstvé sily svoje ku blahu provincií svojich. Dokončil
vojnu s Frankami, pozakladal niekolko pevnosti na
Rýne, vystavil most nad riekou Rýnom pri meste
Kolíne, a predo všetkým vyhlásil náboženstvo kresťanské
.za dovolené a svobodné. To boly prvé práce jeho pa
novnícke. Poddaní cítili sa byt' šťastnými pod Íudomilnou

berlou jeho.
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Medzi tým, čo dialo sa toto v Gallií, znelúbil sa
surový, najnovšie vymenovaný cisár Severus Rim-ano“
ktorých Obt'ažil velikými daňami. Túto nespokojnšžť

použilMaxencius, syn Maximiana Herkulia, ktorý
podobne, jako i Konstantin,
r. 305. bol prehliadnu't—ý
pri vymenovaní césarov vládobažným Galerio m. Ne
návidený Severus ból prinútený z Ríma zutekať, a Ri
mania, pretoríani i _mešťania, vyvolih' Maxencia za cisára
(Augusta); to stalo sa dňa 27. oktobra r_3oó. Maxen

cius povolal otca svojho Maximiana Herkulia, ktorý
v neďaleke'j Kampanii súkromne žil, aby zase prevzal'
dóstojnost' cisársku. Otec a syn nenávideli sa; ale cti
bažnosť a bezpečnost ích pred mocným GaleriOm vy

rovnaly a spojily ich. Maximian Herkulius menoval
sa cisárom a syn jeho Maxencius césarom. Rozhne'
vaný cisár Galerius poslal do Italie velké vojsko pod
vodcovstvom vyhnaného cisára Severa. Otec „asyn
vyšli s vojskom svojim proti Severovi, ktorý opevnil
sa v meste Ravenne'; vojsko jeho poznalo Maximiana
Herkulia už driev na vrchole slávy jeho, prešlo pod
zástavy jeho, Ravenna sa poddala, Severus bol pri
nútený zutekať, i bol zavraždený r. 307. Otec Maxi

mian Herkulius rozpadol sa nezadlho so synom Ma
xenciom. A keď Maximian Herkulius. badal, že
Galerius bude chcě't pomstít zavražd'eni'eSevera od
išiel do Gallie, aby si na pomoc získal Césara Koní
stantina.
Dal jemu za manželku najmladšiu dcéru

svoju Faustu, s ktorou Konstantin

už jako s útlou

prekrásnou a vysokovzdelanou pannou dávno bol za
snúbený; i slúbil mu, že urobí ho nástupcom svojim,
keď bude pomáhat jemu. Svatba bola slávená VTrevíre
velmi skvele. Nezadlho po tom navrátil sa Maximian
Herkulius do Italie; keď medzi tým syn jeho Maxen—
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cius nešlachetne zúril i proti krest'anor'n i proti samým
pohanom v Italii a v Afrike. jedna vznešená Rimanka
preklala sa radšej mečom, než by bola _podlahla buj
nému zverskému násiliu jeho. A keď Rimania nepre
stávali reptať proti ukrutnosti & ohavnému životu M &

xenciá, odňal mu vlastnýotec Maximian Herkulius
v pritomnosti senátu šarlatově rúcho. Ale syn Maxen
cius získal si vojsko, ktoré vyhnalo z Ríma otca jeho.

Medzitým cisár Galerius, keď nemohol premócť
Maxencia, vyvolil r. 307. na miesto zavraždeného
Severa za cisára udatného bojovníka a krajana svo
jeho, menom Licinia, odovzdal mu západně provincie
a poveríl ho vedením vojny s Maxenciom. A tak

teraz mala ríša rimská šiestich cisárov, ktorí
spolu tvorili dve velké strany: jednu Konstantin,
Maximian Herkulius a Maxencius, druhů zase
Galerius, Maximin Daja a Licinius.
Maximian Herkulius prišiel nazpět do Gallie
ku zat'ovi svojemu Konstantinoví
a panoval s ním.
Ale priateÍstvo netrvalo dlho; lebo surový a nespokojný
svokor' siahaJ na život vznešeného zaťa svojeho. Prosil
dcéru Faustu, aby aspoň jednu noc nechala otvorenú
ložnicu manželovu. Fausta vyzradila to manželovi Kon

stantinovi, ktorý naložil komomikovi, .aby sa uložil do
lóžkajeho. V noci prišielMaximian Herkulí-us a riekol
stráži, že mal vo_sne videnie, ktoré hneď chce oznámit'
zaťovi svojemu.

Vstúpil do ložnice, priblížil sa k ló—žku

a vrazil nóž do prs spiaceho komorníka. I vystúpil

z úkrytu Konstantin
so strážou telesnou, pochytil
vraha a odovzdal ho do rúk jej. Uváznenému ponechal
na vóÍu, aby sám vyvolil si smrť. A Maximian Her
kuli—us obesil sa sám r. 310.
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Na Západe prestalo skoro celkom prenasledovanie
krest'anov. Kým Severus panoval V Ríme, neboli prex

nasledova'níkrest'ania VItalii a v Afrike. Maxencius,'
nástupca jeho„ prial s počiatku krest'anom; neskor
Vladáril jako hýrivý necudný tyran a dal povraždit'
v Ríme viacej senátorov. V Afrike odnímali miesto
držitelia, Vladári & súdcovia krest'anom iba náboženské
spisy, a upokojovali .sa .častoráz, i tým, kedí podávaly
sa im do rúk zakázané sektárske knihy; ale predsa
častoráz ešte pritíahli si jednotliví krest'ania velkou
horlivost'ou svojou smrť mučenícku. Tým Váčšmej zúril

i potom na Východe ukrutný cisár Galerius a surový
césar jeho Maximin Daja proti nevinným kresťanom.
Najukrutnejšíe prenasledoval césar Maximin Daj a
svátú Církev V Palestine, kde velmi mnoho horlivých
krest'anov žilo. Zúril jako divoký zver. Na rozkaz jeho
mali obetovat' modlám všetci krest'ania; deti ich vodené
bývaly násilne do chrámov pohanských. V mestách

Tyruse, V Cesarei, V Gaze a V Askalone strašne
zúrili katovia Dajovi: přznili kresťanské panny a ženy;
mučili a vraždili ich. A keď kresťania predsa nechceli
obetovat' modlám, kropili pohania .na trhoch maso, chlieb
a iné potravné články ich krvou z modlárskych obetí.

Tak naríadil to ukrutný Maximinus Daja roku 308.
A V tom roku umučená bola VCesar-ei sv. Ennatas,
panna z mesta Scythopolu; v meste Gáze sv. Pavel,
ktorý bol sot'atý dňa 25. júla. I V Pannonii r. 308.
podstúpil mučenícku smrt' zahradník sv. Serenus. R. 309.
umučení boli V Egypte biskupi: sv. Peter z Alexan
drie, sv. Fileas z Thmuisu a iní traja biskupi egyptskí,

sv. Hesychius, Pachymius a Theodor. V meste
Cesarei vykrvácali r. 309.: sv. Peter Apselam,
biskup sv; Asklepias,

kňaz SV. Pamfil,

ktorý bol
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-trápený za dva roky v smradlavom žalari; vznešený
starěfc'sv. Valens, diakon z Jerusalema, sv. Seleukus

a Theodolus, Julian, Eubulus a Hadri'an, ktorý
bol predhodený levom. V tomto meste strážili kati
a vojaci. telá sv. mučenikov, aby nikto pochovať ne
mohol ich a divé šelmy, psy a ptáci roznášaly ich po
okolitých mestách. A keď mladý mudrc, menom Por
fyrius predstúpil zo zástupu krest'anov a pohanov pred
súdcu a žiadal, aby telá zabitých aSpoň boly pochované,
dal ho chytit' zverský súdca, natiahnuť na škripec, až
Ido kostí rezat a drať. Mučeník ani nevzdychal, ani slova
neprehovoril. Keď kati priviazali ho ku stlpu na'hranici,
na ktorej mal byť Spálený, preriekolz' »Ježiš, Syn Boží,
bude spomocníkom mojim.: Tu umučili katóýia i uče
ného Jána, ktorého driev osle'pili. A súčasný cirkevný
dejepisec Eusebius hovori o ňom, že znal nazpam'áť
celé .sv. Písmo a že pri službách Božích ktorékoÍvek
miesta zo sv. .Písma, keď to bolo treba, doslovne od
riekaval, tak..že sám Eusebius s počiatlglf myslel, že
ich predčituje. A ten istý Eusebius hovorí, že ani divé
šelmy, ani psi, ani ptáci tiel týchto svatých mučeníkov
za štyri dni ani _len sa nedotkly.
R. 310. umučení boli v C esarei kňazia z Egyptu:

sv. Pele'us, Nilus &.Patermuthius,

ktorí boli potom

spálení. V meste Gaze sťatý bol biskup sv. Silvan
s 39 mučeníkami, ktori starobou a nemocami zoslabení
„nemohli pracovat za pokutu a Bohu iba sa modlili a
Jemu slúžili po kresťansky. V SidOne vykrvácal kňaz

sy. Zenobius, V Tfyruse biskup sv. Tyrannio;
V Heliopole vo Fenicii sv. Barbara; V meste
Emese predhodený bol divýmzverom biskup sv. Silvan
„s mnohými krest'anmi.
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R. 311.podstúpili smrt' mučenícku V Egypte: diakon
sv. Apolloni-us,
sv. Asklas a__sv. Arian, ktorý-Úpo—
sledný bol driev miestodržit'elom, a neohroženou vytrva
lost'ou vo vyznávaní sv. náboženstva a pri hroznom

mučení svatých vyznávačov Kristových obrátený bol na
horlivého krest'ana a vyznávača. V meste Alexandrii
obsiahla korunu mučenícku vznešená panna sv. Katha

rina. V Samarii vykrvácal sv. Peter
V Tyruse

Balsamus,

biskup sv. Method, V Pisidii

panna sv.
Margaretha. Keď sverepýMaximinus Daja napadol
kresťanskéhokrála Tiridatesa, panujúceho v Arm enii,
zúril i V zemi jeho proti krest'anom a domáhal sa vy
korenit' celkom celé krest'anstvo V Armenii.

"Ukrutný tyran císár Galerius žil velmi Výstupne,
i onezdravel nebezpečne. Vysokomyselné zámery, ktoré
hnaly ho k nedbmedzenej samovláde nad celou ríšou
rimskou, boly žnemožnené ostatnými panovnikami;
marné bolo zúrenie jeho proti nevinným krest'a'nom.
Celé telo jeho opuchlo & vnútorností boly samý vred,
tak že padaly červíky z čriev jeho. Palác cisársky
V meste Sardike, ba i celé mesto smrdelo morovým
zápachom, že ani lekari V blízkosti jeho nemohli vy
držat'. Dňom i nocou_ bedákal od hroznej bolasti &volal
bóžkov Apolla a Eskulapa o pomoc; ale marne: tyran
krvavý hnil za živa! V zúrivosti svojej “dal zavraždit'
viacej lekárovJ ktori miernit' nemohli bolasti jeho. Pri
volaný nový krest'an—skýlekár riekol neohrožene jemu:
»Mýlite sa, cisáru, keď myslíte, že ludia osvobodit móžu
vás od t'ažkej nemoci, ktorú Boh dopustil na Vás. Roz
vážte si, čoho ste sa dopustili proti sluhom Božím
a svžitej Církvi Jeho, í bude vám zrejme, ku komu
máte sa utiekat'. Ja móžem zomreť, jako p'redchodcovia
moji, pri bolastnom lůžku vašom; ale žiadon lekár
15
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nemóže spomóct' Vám V utrpení Vašomm V hrazných
mukách poznal krvavý tyran, že Boh zastihol- ho
pomstou Svojou. I kričal zúfale, že chce napraviť'zločin
svoj, a zastavit' prenasledovanie krest'anov; VeÍkými

boÍast'ami a blízkou smrt'ou trápený Galerius

vydal

dňa 30. apríla r. 311.úradný spis, ktorym zastavil všetko
prenasledovanie krest'anov. DÍa sůvekých spisovateÍov

krestanských Eusebia (Hist.Ec. VIII., 16.), Laktancia
(De morte persec. R. 32, 34.) a Svetonia (I. I., c. 14)
hovoril V tom edikte: »ÚmyseÍ cisárov pri podu

jatom pokračovaní nebol iný, než aby priviedli
kres't'anov opět k .náboženstvu praotcov ich,
ktorého zne-ctievanie Viedl'o ich k zvláštnym
ÍubovoÍným zákonom a ku rozličným sektám.
Ale keď predsa najváčšia časť krest'anov -zo
trvala pri s'mýšÍaní svojom, & keď sa pozoro
-valo, že nevzdávajú bohom patričnú poctu a ani
Bohu svojemu klaňať sa nemóžu, má sa milost

cisárska i na nich rozprestierať;.teda nech sú
zase kresťanmia nech vydržíavajú shromaždenia
svoj e, avšak pod tou podmienkou, že nepodujmú
nič nebezpečného proti štátu, ale že sa budú
modlievat' ku Bohu svojemu za blaho cisárov
a štátu.: Toto najvyššie rozhodnutie, ačkoÍvek bolo
pokrytecké a vyníitené okolnost'ami,podpísal Galerius
a vydal imenom ostatných spolucisárov, Konstantina,

Maximina Daju, Licinia a Maxencia. V sidelnom
meste Sardike a V iných V'aičšíchmestách Západu vy
vesené bolo V latinskej, na Východe V gréckej rečí.
Nezadlho po vyhlásení tohóto rozhodnutia cisárskeho
V prospech svobody sv. Církve, zomrel (a mm V máji

r. 311) potrestaný krvavý tyran

Galerius.

Žaláre

otvorily sa pre krest'anských váznených vyznávačov
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& nejeden z nich, ktorí za viacej rokov očakávali kc
runu mučenícku, mohol zase volne slúžit' Bohu;. medzi
nimi nachádzal sa i horlivý vyznávač-Donatus, ktorý
bol žalárovaný za šest' rokov a ktorému venoval Lak
tanc chýmy spis, svoj, pod menom »O smrti prenasle
vatelov (De morte persecutorum Ro.).a Ale Maximin

Daja, ktorý po smrti Galeriovej (r. 3II.) odovzdal
čast' europejskú územia svojeho Lici'niovi a sebe po
držal iba Asiu, usiloval sa všemožne umlčat'tento edikt
Galeriov vo východných krajinách svojich, ačkolvek

bol prijatý i Konstantinom

iLiciniom, ktorí s horli

vosťou uskutočňovali ho. v územiach svojich. Ale toto

umlčovanie ediktu Galeriovho

nedarilo sa násilníckemu

Maxir'ninovifDajovi; lebo prefekt stráže jeho Pre
torio Sabinus, upovedomil .o ňom všetkých miesto
držitelov a vladárov na Východe; a tito vypúšťalí zo
žalárov všetkých uváznenýcb krest'anov, _i dovolovali
odbavovat im verejné služby Božie. A horliví krest'ania
používali túto volnost v hojnej miere; lebo shromažďo
vali sa tak početn'e po mestách, že nalakali sa toho
pohania, &. mnohí z nich prijímali sv. vieru a slúžili
s skrest'anmi pravému Bohu.
_

3. Cisári Konstantin, Licinius, Maxencius
a Maximin Daja; víťazstvo sv. kríža v ríši
rimskej.
Po smrti Galeriovej

(od r. 311.)panovali na

Západe ríše rimskej Konstantin a Maxencius, na
VýchodeLicinius a Maximin Daja, a všetci nazývali
sa cisárami (Augusti).

Konstantin panovalnad Galliou, Španielskom
a Brítaníou,

i povzniesol ludomilným, spravodlivým
15*
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a horlivým vladárením svojim k velkému rozkvetu tieto
krajiny, v ktorých krest'ania požívali volnost v najváčšej.
miere. Od útlej mladosti vychovávaný v poznani pra-'
Vého Boha zbožnou krest'anskou matkou svojou Hele

nou, manželkouKonstanciusa

Chlora (narodenou

v Drepane v Bithinii, dcerou pOštára a hostinského),
mal príležitosť poznat' v mládeneckom veku svojom na
dvore cisárskom v Nik ome dixi zbožný "&šlachetný
život, i hrdinskú mysel krest'anov, ale i nemravnost,
surovost' a zaslepenosť pohanstva; preto vysoko vážil
si krest'anských poddaných svojich, jako už driev otec

jeho, šlach'etnýKonstancius
Chlorus. “Druhýzá
padný cisár Maxencius', ktorý panoval nad Italíou
a nad severozápadnouAfriko u, bol hnusný a ukrutný
'tyfan,1'_z11"[Rime

tak r'ozpustile a ohavne, že sa po

horšovali—nad ním i sami pohania, i nenávidelí ho velmi.

Tieto neblahé pomery v Italii znal Konstantin;
nepodnikoLg—Žs
počiatku predsa

nič nepriatelského

ale
proti"

nenávidenému týranovi a iba napomínal ho ku spra
vodlivoštia miernosti. Ale keď Maxencius spojil sa

tajne s východným cisárom Maximin om Daj om
proti Konstantinoví
a spoločne s ním chcelvtrhnút'
s velkým vojskom do Gallie,

aby vraj pomstil smrt'

-otc'a_svojeho Maximina Herkulia, ktorý na rozkaz
K onstantinov
r. 310. sám sa obesil, nuž nezahálal
ani. Konstantin,
ale oz'brojil-sa proti odporníkom
'svojim.Maxenciu-s mal180.000vojska,Konstantin
iba 100.000 bojovných mužov. S napnutost'ou čakalo
sa'na výsledok boja. K 0 ns-tantin spomnel si v úzkosti

svojej na Boha, ktorého otec jeho Konstancius
Chlorus o pomoc vzýval častoraz v nebezpečen
stvách; i prosil Jeho skrúšene (Ro. III. 443.), aby sa
zjavil jemu a ochraňoval jeho. A bol vyslyšaný! _Vdó
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vere V pomoc pravého Boha a V udatnosť vojska
svojeho, z Váčšej čiastky krest'anského, odhodlal sa

Konstantin

k útoku na Maxencia

V územíjeho,

V Italii.

Konstantin

poberal sa z Gallie s vojskom

svojim pres ozorné vrchy Alpy do Italie. A keď kráčal
jednoho dňa (20. oktobra r. 312) na čele vojska svojeho,
uzrel okolo poludnia na oblohe 'nebeskej skvelý plamený
kríž nad slncom a okolo neho grécky nápis: „ 'I'oóz'qJ

víxa“, to jest, »Týmto zvít'azíšlc Cirkevný dejepisec
Eusebius
z Cesarei, ktorý opísal túto zázračnú
udalosť (Vita Const. I. I. c. 27), hovorí, že bol prítomňý,

keď cisár Konstantin

prísahou potvrdil, že Videl

s vojskom svojim tento nadzemský zjaV. A keď Kon
stantin rozmýšlal o tomto videni, zjaívilsa jemu na
sledujúcej noci vo snoch Kristus Pán, jakem. rozpráVa
Eusebius
(Hist. I. c. 29.), s tým istýin znamením sV.

kríža V ruke, jaké Konstantin

bol videl na nebi,

i povedal jemu, aby dal umiestiť,na vojanskej zástave
znamenie, tomuto podobné, a sice na Ochranu pred

mocným nepriatelom.Konstantin,

ktorý driev p0pri

pravom Bohu ctil i Apollona, stal sa teraz výlučným
horlivým ctiteÍom živého Boha a Syna Jeho Pána Ježiša
Krista, a hned na druhý deň -s rana povolal umelcov
do. stánu svojeho a „dal zhotovit' hlavnú vojanskú zá
stavu. Euse bius rozprava, že zástava p'Ozostávala
z dlhej žrdi s priečnou týčkou na vrchu, na sp'ósob kríža,
a že žrď bola okovaná zlatom; na “vrchu žrdi pripev
nený bol miesto obyčajného orla" rimského zlatý veniec
a v ňom naznačené bolo meno Krista Pána dvoma po—
čiatočnými gréckymi Písmenami XP (Chr.), v sebe
Vpletenými na sposob aš, tak že znak poukazoval na
meno Kristus (Christos) a na_ znamenie' sv. kríža; pod
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vencom na priečnej týčke upevnená bola plachtička
"zpurpurového (červeného) hodbávu, ozdobená zlatom
a drahými kameňmi, a na nej, pod menom Pána, vy

malovaná bola p*o'dobizeňKonstantinova.

S touto

zástavou, »Labururn'q zvanou, na čele vojska prešiel
Konstantin pri speve žalmov, prespevovaných krest'an
skými bojovníkami, Alpy a vtrhol do Italie. N;:azarius,
vtedy ešte pohan, rozprava, že i vojsko cisárovo videlo
znamenie na nebi, keď píše (Pauegyr. I4.): »To je v
ústach všetkých krajov gallických, že videné bolo vojsko,
ktore “usa oznámilo jako poslané od Boha. Ačkolvek

nebeskost medka objavuje sa zraku ludskému,ponéváč
hlúpy & tmavý pohlad nedosahuje jednoduchú a ne
smiešanú podstatu vyššej prírody, predsa dali sa videt'

a počut'pomocníciTvoji (t. j. Konstantinoví).

. . .a

Ale jaké-že bolo to zjavenie? Jaká-že bola sila podób,
jaký ,bol priemer údov (ich), jaká-že bola rýchlosť
chtenía? Hrozná žiara skvela sa so štítov ich a strašne
horelo svetlo zbrojov nebeských, a tak objavili sa, že
treba bolo považovat ich za Tvojich. To bolo rečou
ich, takto dali sa počuť od' p'očúvajúcich: ,Ku Kon
stantino'vi ideme, ponáhlam'e sa na pomoc Konstan
tinovilt Oni vraj sostúpili s neba a sú bojovníkami
"Tvojímia

S oduševneným vojskom svojim prišiel Kon
stantin
na r0viny Italie, zaujal Susu, zvít'azil nad

vojvodcamiMaxenciovými

pri Turine a pri Verone,

zachádzal veÍkodušne so zajatými a premoženými bo
jovníkami nepriatelskými a všade Vítaný bol obyvatel
stvom jako osvoboditel. Dňa 28. oktobra r. 312. stál

Konstantin
na čele vojska svojeho pod posvátnou
zástavou v blízkbsti Rím a. Maxencius spolíehal sa
na vojanskú presilu svoju a zaslepený klamlivým dvoj
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smyselným Výrokom Vykladačov knih 'sibyllských, ktorí
veštíli, že dnes zahynie nepríatel Ríma, opustil prajné

postavenie svoje za 'riekou Tiberou, prešiel s vojskom
cez rieku a rozložíl 'Vojsko 'svoje dořhbtovosti bojoVnej,
tak že r_nal za chrbátom Tiberu a most MilVický mal

slúžít'jemu ku spiatočnému pochodu pre vojsko. Bitka
začala sa _srdnate; ale netrvala dlho. Oduševnená jazda.

gallická rozbila jazdu M'axenciovu;
pechota jeho
začala ustupovaťV neporiadku k mostu. Konstantin
dórazne tlačil nazpát ustupujúceho nepriatela po moste
loďnom a to dialo sa tak ohnive a neodolatelne, že
mos't preboril sa pod t'archou utekajúcich bójovnikov

Maxenc1ov y ch ktorý zahynul s velkýmmnožstvom
porazených bojovníkov svojich vo vlnách Tibery. Kon“
stantin
vošiel Vít'azoslavne do več'ného mesta Ríma
pri velkej radosti obyvatelov', jakú posial nikto tam
nezakúsil a nevidel, i Vyhlásený bol od senátu rimského
za prvého cisára._ Nazarius
opisuje ten Víťazoslavný
pochod týmito slovami: »Od vystavenia mesta. nesvitol
žiaden deň štátu rimskému taký, V ktorom by Všeobecná
radosť tak sa'bola preja'vovala, takou mimoriadnou bola
bývala alebo i byt' mohla! Žiadne triumfy neboly takými
radostnými, ktorých pamiatku starobylost' zachovávala
nám Vdenníkoch svojich. Nekráčali sputnaní vojvodcovia
pred vozom triumfalným, lež (kráčala) volná šlachta;
nie barbari, ktorí mali byť "hodení do žalárov, lež kon-_
sulári, ktorí boli.vyvedení zo žalárov; nie zajatí cudzinci
okrašlovali tento pochod, lež volná už teraz Róma; nič
nedostala ona zo zeme nepriatelskej, lež prišla do ma
jetku Vlastného, sama sebe; neobohatila sa plenom, lež
prestala byt' plenom a jakoby vrchol slávy, ——dosiahla

panovanie miesto pretrpeného otroctva. Každý očitý
s_vedok Videl jakoby V triumfe vedené zástupy neprá
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vostí, ktoré tráplivou t'archou maly v moci svojej mesto,
(videl) zkrotenú svevolu, premoženú vierolomnost', zahan
benú opovážlivost', sputnanú rozpustilost', škrípajúcu
teraz V zlosti svojej ukrutnosť, potlačenú pýchu a vzdo
rovitost', a bujnost, sputnanú v železných okovách,
i lakomstvo.<< Rím, týraný driev ohavným Maxen

ciusom,

vydýchol si zlatou volnost'ou!

Konstantin,

nasladený víťazoslávou,preukázal

sa _ríširimskej velkým Íudomilom. Na milost' prijal všetko

vojsko nepriatelské, prepustil na svobodu telesnú stráž

.Maxenciovu;

ba netrestal ani tých, ktorých pre

zločiny žiadal trestat senát rimský ! A vďační mešt'ania

i senát rimský vystaviliKonstantinovi

na námestí

víťazoslavný oblúk (bránu), ktorý posíaÍ stojí 8 nápisom:

»Impe-ratorovi Cisárovi FlavioviťrKonstan
tinovi, Velkému, Zbožnému, Šťastnému,
Augustovi vystavili senát aÍud rimský tento
oblúk, okrášlený víťazoznakami, preto že
vnuknutím

Božstva

(,instinct'u divinitatis“),vel

kosťou ducha s vojskom svojim pomstil
spravod'livou zbrojou republiku na tyranovi,
jako ina všetkých prívržencochjeho.a Asám
cisár Konstantin

dal vystavit v Ríme na pamiatku

víťazstva svojeho sochu so znamením sv. kríža, na ktorej

památnej soche Skvelsa tento nápis: »Skrze

spasitelné

toto

znamenie (,hocsalutarisigno'),ktoré

je opravdivým dókazom sily,-osvobodil som
mesto vaše zpod ukrutného jarma, i prina
vrátil som senátu a Íudu rimskému predošlú

dóstojnosť'a slávu..

Týmto vvít'azstvomsv. kríža dobyté boly svoboda
&!mier sv. Církvi na Západe ríše rimskej.
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Konstantin

povolal na dvor svoj cisárski bisku

pov, dal sa vyučít' dokonále vo sv. viere, &potom pod
poroval jako horlivý krest'an rozkvet sv. Církve;

Koncom r. 312.-sišiel sa Konstantin s. Liciniom
v meste italskom Milan'e, kde mu dal sestru svoju
Konstanciu za manželku; i vydal spoločne s ním prvý
zákon vo všeobecný prospech krest'anov. Edikt svobody

pre krest'anovznel: »Každému občanovi

povolu

j'eme svobodné a neobmedz'ené vykonávanie
nábožé'nstVa; ale prajeme si, aby pozatým každý
pri náboženstve svojom ostával a neprestupo
vala? Tento edikt doposlal Konstantin i císárovi Ma
ximinovi Daj ovi, ktorý panoval v oddialených pro
vinciach na Východe asijskom a v Egypte, i vyzval ho
prisne, aby sa riadil' dla neho.
Medzi tým, čo dialo sa toto na Západe ríše rim
skej, neprestával prenasledovať krest'anov na diaÍnom

Východesurový pohan Maximin Daj &,najmá v Syrii,

vo Fenicii a. v Egypte. Hned po SmrtiGaleriovej
(r. 3II.) zakázal krest'anom, aby sa neshromažďovali
cieÍom náboženským na hrobitovoCh; ba zakazovali to,
aby kresťania nebývalí V niektorých mestách, jako
v Antiochii, i nakladal prisne pohanským obyvateÍom
a úradom svojim, aby vyháňali ich ztade. Prví mučenici

trpelí zase v Syrii, v Egypte a vo Fenicii.

Medzi

mnohými vykrvácal v meste Antiochii r. 312. kňaz sv.
Lucian. Pohanské úrady pomáhaly rozširovat' pohan
ským žretCOm vymyslené spisy Pilátove, ktoré obsaho
valy rúhanie proti Spasitelovi Božskému; mládež v ško
lách bola nútená učit' sa _ich nazpamát. V Damasku
-donútil miestodržitel hrozbami nehanebné verejné ne
viestky k tomu, aby na uliciach rozprávaly, že boly
krest'ankami a' "že vedia, jaké nehanobnosti páchajú
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. vostí, ktoré tráplivou t'archou maly v moci svojej mesto,
(videl) zkrotenú svevolu, premoženú vierolomnost', zahan
benú opovážlivost', sputnanú rozpustilost', škrípajúcu
teraz v zlosti svojej ukrutnost', potlačenú pýchu a vzdo
rovitost', a bujnosť, sputnanú v železných okovách,
i 1akomstvo.<< Rim, týraný driev ohavným Maxen

ciusom,

vydýchol si zlatou volnost'ou!

Konstantin,

nasladený víťazoslávou,preukázal

sa 'ríši rimskej velkým Íudomilom. Na milost' príjal všetko
vojsko nepriatelské, prepustil na svobodu telesnú stráž

.Maxenciovu;

ba netrestal ani tých, ktorých pre

zločiny žiadal trestat' senát rimskýl

A vďační mešťania

í senát rimský vystaviliKonstantinovi

na námestí

Vít'azoslavn'ýoblúk (bránu), ktorý posial stojí s nápisom:

»Imperatorovi Cisárovi Flaviovíí'Konstan
Zbož'nému, Šťastnému,
Augustovi vystavili senát alud rimský tento
oblúk, okrášlený víťazoznakamí, preto že
tinovi, Velkému,

vnuknutím

Božstva

(,instinctu divinitatis“),vel

kost'ou. ducha s vojskom svojim pomstil

spravodlivou zbrojou republiku na tyranovi,
jako ina všetkých prívržencochjeho.o< Asám
cisár Konstantin

dal vystavit'V Ríme na pamiatku

víťazstva svojeho sochu so znamením sv. kríža, na ktorej

památnej soche 'skvelsa tento nápis: »Skrze

spasitelné

toto

znamenie (,hocsalutarisigno'),ktoré

je opravdivým dókazom sily, osvobodil som
mesto vaše zpod ukrutného jarma, i prina
vrátil som senátu a Íudu rímskému predošlú
dóstojnost' a slávu.c
Týmto víťazstvom sv. kríža dobyté boly svoboda
& mier sv. Církvi na Západe ríše rimskej.

'233

Konstantin

povolal na dvor svoj cisárski bisku

pov, dal sa vyučiť dokonále vo sv. viere, a potom pod
poroval jako horlivý krest'an rozkvet sv. Církve-'..

Koncom r. 312.sišiel sa Konstantin

s Liciniom

v meste italskom Milan e,. kde mu dal sestru svoju
Konstanciu za manželku; i vydal spoločne s ním prvý
zákon vo všeobecný prospech krest'anov. Edikt svobody

pre kresťanovznel: »Každému občanovi

povolu

jeme svobodné a neobmedzené vykonávanie
nábože'nstva; ale prajeme si, aby pozatým každý
pri náboženstve svojom ostával alneprestupo
val.! Tento edikt doposlal Konstantin i .cisárovíMa
ximinovi Dajovi, ktorý panoval v oddialených pro
vinciach na Východe asijskom a v Egypte, i vyzval ho
prísne, abý sa riadill dla neho.
Medzi tým, čo dialo sa, toto na Západe ríše rim
skej, neprestával prenasledovat' kresťanov na dialnom
Východesurový pohan Maximin Daj a, najm'a'.v Syrii,

vo.Fenicii a v Egypte. Hned po smrti Galeriovej
(r. 311.) zakázal

krest'anom, aby sa neshromažďovali

cieÍom náboženským na hrobitovoch; ba zakazovali to,
aby krest'ania nebývali v niektorých mestách, jako
v Antiochii, i nakládal prísne pohanským obyvateÍom
a, úradom svojim, aby vyháňali ich ztade. Prví mučeníci

trpeli zase v Syrii, v Egypte a vo Fenicii.

Medzi

mnohými vykrvácal V meste Antiochii r. 312. kňaz sv.
Lucian. Pohanské úrady pomáhaly rozširovať pohan
ským žretcom vymyslene spisy Pilátove, ktoré obsaho
valy rúhanie proti Spasitelovi Božskému; mládež v ško
lách bola nútená učit' sa _ich nazpamát'. V Damasku
-donútil miestodržitel hrozbami nehanebné verejné ne
viestky k tomu, aby na uliciach rozprávaly, že boly
krest'ankami a' že vedia, jaké nehanobnosti páchajú
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kresťania počas náboženských shromaždení svojich a
jakých rozličných zločinov sa dopúšt'ajú. A Maximin
Da ja dal vo všetkých východných mestách na stlpy
vyvesit' rozkaz proti shromaždeniam krest'anským; vinil
krest'anov zo všetkého niekdajšieho nešťastia V krajine
a zveleboval pri tom pohanských bóžkov za terajšiu
ochranu. Krest'ania utiahli sa a neodbavovali verejné
služby Božie. Ale keď následkom velkej suchotý nastal
velký hlad a mor, zabudli krest'ania z lásky k blížnym
na prenasledovanie, i obsluhovali pohanov, rozdávali im
pokrm a pochovávali obetovave mrtvých; za čo zvele
bovali ich sami pohania, jako o tom píše Eusebius
(E. E. IX. c. I—8.). Tak zahanbil Boh lož tyranovu!
A keď Maximin Daja pri konci r. 312.dostal do rúk
zákon o svobode náboženstva krest'anského, ktorý do-.

poslalijemu Konstantin

a Licinius,

neoznámilho.

dla prísneho nariadenia; lež nariadil iba listovne, aby
nikto nerobil násilie kresťanom, i aby úrady dobrotky
nahováraly kresťanov k odpadnutiu od sv. viery.

Keď Maximin D aj a dopočul,že po smrti tyrana
rimského Maxencia objavené boly listiny, ktore pre
zradily, že sa bol spojil ku zničeniu dvoch spolucisárov
s tým premoženým tyranom, bál sa pomsty ich; isobral

v náhlosti velké vojsko a vtrhol na územie Liciniovo,
ktorý práve vtedy bavil sa v Italii. Licinius nemeškal
a ponáhlal sa s 30.000 bojovníkami proti napádatelovi.
Maximinus Daj a stál už so 60.000 mužmiv Thracii.
Licinius chcel obsadit pohorské _priesmyky;ale Ma
ximinus Da ja predišiel ho, prekroč'ilpohorie a nútil
slabšieho nepriatela ku srážke. Obe vojská stály hrozive

proti sebe. Pohan Maximin Da ja sÍuboval bóžkovi'
Jupiterovi (Paromovi), že vykorení kresťanstvo, keď do
pomůže jemu ku víťazstvu nad Liciniom.
Dla sve"
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doctva Laktancia

zjavil sa v noci Licinioví,

ktorý

o pomoc vzýval pravého Boha, anjel, ktorý mu zjavil,
aby odporúčal vojsko svoje ochrane Božej, že zvít'azi.
Áno, sdelil mu i módlitbu, ktorú vojsko jeho odriekat'
má pred bitkou. Túto modlitbu dal cisár Licinius ráno
odpísat' a rozdal ju vojsku svojemu. Modlitba znela:
„Veliký Bože, my vzývame Teba! Sv'átý Bože, prosíme
o mocnú podporu Tvoju! Odporúčame Tebe spravodlivú
vec svoju; Odporúčame Tebe spásu svoju; Odporúčame
Tebe krajinu svoju. V Tebe žijeme, v Tebe zviťazíme,
v Tebe dojdeme k triumfu a k blaženosti. Najv'áčší,
najsvátejší Bože, vyslyš vzdychanie naše! K Tebe vy
stierame ruky svoje: najv'ačší, najsvatejší Bože, vyslyš

nás!: Nevelké vojsko Liciniovo,

ktoré pozostávalo

z vačšej časti z krest'anov, bolo odušeVnené touto mo
dlitbou a túžobne očakávalo bitku. Svitol krásny deň
prvého mája r. 313. Obe vojsk'á. stály proti sebe v šíkoch

bitevných. Bojovníci Licinioví

sňaly s hlavy šišiaky

svoje, povzdvihli oči k niebu a modlili sa modlitbu, ktorú

bol sdelil anjel Licinioví, a po trojnásobnom odriekaní
vtrhli na nepriatela. Krvavý boj zúril zakrátko. Pre
možené vojsko nepriatelské dalo sa _na divoký útek a

Licinius slávil Skvelé víťazstvo nad Maximinom
Dajom pri meste Adrianopole. Východný tyran,
Maximin Daj a, ušiel 'So zbytkami vojska svojeho do
hór Taurusu; neskor opevnil sa v meste Tauruse. Tu

v strachu pred Ko'nstantinom a Liciniom uverejnil
úplný edikt, ktorý boli doposlali jemu oba cisári z Mi
lana, o úplnej svobode krest'anov; i nariadil, aby i v
území jeho mohli stavat' krest'ania chrámy svoje, i aby
nazpět“ obdržali shabané majetky. Ale nemal viac pokoj
ného života; ustavične obával sa pomsty mohutných
dvoch spolucisárov. I požil v úzkost'ach svojich jedu.
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Poneváč pret'ažil si žalúdok jedlami a nápojmi pred
vzatím jedu, neúčinkoval tento smrtelne, ale velmi po
maly, a tyran, ktorý dal ukrutne a bolastne mučiť
a vraždit toÍké tisíce nevinných krest'anov, bol trápený
za dlhý čas hroznými, nevyslovitelnými holasťami, ktoré
trýznily a požieraly vnútornosti jeho: neprestajne reval,
Válal sa po zemi, hrýzol vztekle 'do' nej, i trepal si
V besnote hlavu o dlážku a o stenu, že vyliezly mu oči
a že celkom 'oslepol. Častoráz reval hrozným hlasorn—z'
»Nie som to ja! . . .. Stalo sa to pomimo Vóle mojej lc

Zdálo sa jemu, že nachádza sa rozpiaty na škripci pred
prísnou stolicou súdnou Ježiša Krista, ktorého vyzná
vačov mučil tak krvave, a ktorého Samého znevažoval
bohorúhave. Tak trápil sa ohavný tyran za štyri dni,
jako to rozprava Laktanc (De mort."pers. R. XII.,
c. 45.), kým nezahynul. Pohanská manželka jeho hodila
sa V zúfalstve do ricky Orontesa v Syrii. Víťazný
Licinius zaujal panovanie na celom Východe ríše rim
skej a zaviedol do života i tam úplnú volnost nábo
ženstva krest'anského 'a svobodu svedomia.
Ostali dvaja panovníci v rozsiahlej ríši rimskej,

Konstantin a Licinius. Po skvelomvíťazstveLicinia
nad Maximinom Dajom a po smrti jeho- sišli sa po
zostalí dvaja cisári zase na jar r. 313.v Milane a vy
dali druhý, ešte svobodomyselnejší zákon V prospech
krest'anov, V ktorom jako krest'anom, tak pohanom,
i Židom pri svobodnej vůli dovolili, nasledovat to ná
boženstvo, ktoré, by sa lúbilo im; i zakázali, aby nebolo
zakázané žiadnemu človekovi prijat' náboženstvo kre
st'anské a zachovávat obyčaje jeho; ale aby každý mohol
vykonávat predpisy jeho bez prekážky, svobodne. In'a
riadilí, aby Všetky shabané chrámy, domy, zahrady,
hrobitovy a iné majetky boly navrátené krest'anom a to
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hneď bez všetkej náhrady; i aby majetníci dostali ná
hradu za ne z pokladnice cisárskej. Dla Eusebia
(H. E. X., c. 5.) hovorili císári Konstantin a Licinius
v tom rozšírenom svobodomyselnom edikte medzi iným

takto: »My . . . ., ktorí sme sa sišli štastne V Mi

lane a o všetkom sa poradili, čo dotýka sa vše
obecného dobrého a_verejnej' bezpečnosti, po
važovali sme za prvú povinnost' svoju, nariadit'
to, čo vztahuje sa na bohoslužbu; i udelili sme
krest'anom a ostatný'm poddaným svobodu, dla
ktorej žit' móžu v náboženstve svojom: aby
sme tak s neba stiahli požehnanie na seba a na
celú ríšu. I uzavreli sme, aby sa nikomu, kto
kolvek by bol, neprekážalo, keď z hlbiny srdca
prežíva v krest'anstve, i aby zachovával to ná

boženstvo, ktoré bude považovat za najprime
ranejšie: aby nám nadeliť' ráčil milost' Svoju
najvyšší Boh, ktorému s-a klaniame.:
Konstantin, ktorý panoval nad celým Západom
ríše rimskej, uverejnil hneď tento edikt v Milane
všetkým poddaným svojim, a Licinius, cisár výchódný,
oznámil ho neskor pri návrate svojom do sídelného
mesta sVojeho, Nikomedie, ku zachovávaniu pre celý
Východ ríše rimske'j. Tak slávil sv. kríž víťazstvo svoje
nad hynúcim zverským a zúfalým pohanstvom!__ »Veď
Boh chcel to (952K.-Tap roůrf špoůlsro, Orígen. Lib. IV.
n. 32.)!c
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Pohl'ad na zápas kresťanstva s pohanstvom.
S rokom 313. dokončilo vyžité a umierajúce po
hanstvo skoro celkom! krvavý boj, ktorý v štáte rim
skom bezmála tristo rokov zúril, proti divotvome vzmá—
h_ajúcemu sa krest'anstvu & Viera krest'anská vít'ažila nad
tmou póverčivého a zverského modlárstva naukou
svojou Božskou, svátost'ou života a najma stálost'ou
a obetovavosťou vyznávačov jej, ktorých mysle &srdcia
celkom si podmanila a presiakla, ktorí následkom toho
s radost'ou a nadzemskou nadšenost'ou kládli život svoj
na svedoctvo _pravdy učenia Kristovho. Umučení kre
st'ania, ktorých počet vystupuje na milliony, všetkým
právom zasluhujú meno Svedkov (páprupaz, martyres)
Kristových; obetovaním života ich za pravdu oživovala
a rozširovala sa pravá samospasitelná Viera po celom
svete. Veď už v druhom storočí mohol privolať učený

a horlivý spisovatel kresťanský Tertullian

cisárovi

a senátu rimskému: »Hovoríte, že sme iba včerajší, a
už naplňujeme všade všetko vaše; my množíme sa, keď
sekáte nás: lebo krv mučenikov je semenom krest'anov
(»Plures efficimu, quoties metimur a vobis . . . . semen
est sanguis Christianorum.: Tert. Apolog. c. 37., so.).
Ano, keby sme sa sriekli spoločne, že sa vysťahujeme
zo zemí svojich,' jaká bola by to pustotalc Asvátí mu
čenici každého stavu 'a veku, starci a stareny, mužovia
a ženy, mládenci & panny, ba i útle deti, nevylievali
Íahkomyselne a darmo krv svoju na popraviskách; lebo
oni pri bolastnom utrpení svojom boli pam'atliví kre
sťanského presvedčenia svojeho i slov svatého _Písma,
i prejavovali nesmiernym utrpením svojim vieru svoju,
nádej a lásku, i nasledovali osláveného Pána a Spasi
teÍa Ježiša Krista, ktorý predpovedal a riekol (Mat. IO,24;
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ján 15, 20): »Nie je služobník v_áčšínad Majstra. Keď
'prenasledovali Mňa, budú prenasledovať i vás.“ A tak
pohnútkou k radostnému dobrovolnému znášaniu a pre
trpeniu najv'áčších múk boly mučenikom slová Kristove,
ktorý riekol: »A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo,
ale nemůžu zabít dušu (Mat. IČ), 28), a kto ztratí život
svoj pre Mňa, najde ho (Mat. 10, 39); kto slúži Mne,
nech nasleduje Mňa a kde som Ja, bude i služobník
Mój (ján 12, 26): radujte sa v ten deň a veseÍte sa;
lebo, hÍa, odplata vaša hojná je v nebi (Luk. 6, 23)!<
Preto vyznávali horliví krest'ania pred Íuďmi Krista
Pána (Mat. 10, 32; Luk. 9, 26) & učenie Jeho jako
Božské, a spečat'ovali ho vyliatou krvou svojou: -i ne
vystal následok; lebo i zaslepení pohania opúšt'ali po
maly poveru svoju a slepé predsudky, poznávali & pri
jímali učenie Spasitela Božieho.
Nuž teda správne píše—učený žiak Amobiov

Lucius Firmianus

LaktanciuS(* r. 250.,1—r.
325),

driev pohanský zvelebovaný učitel rečníctva pri dvore

cisára Diokleciana

v mesteNikomedii vBithynii,

neskor horlivý krest'anský spisovatel a obranca, v prvom
spise svojom, slohom cicerovským spísanom (V. c. 13),
o sv. mučenikoch: »Keď národ videl, že ludia boli
trýznení rozličným spósobom a celkom dosekaní a že.,
keď pri trýznení katovia sa vysilili celkom, predsa pre
javovali trpezlivost' mučení, nuž presvedčil sa, že ani
shoda tak mnohých, ani vytrvalost ich, nie je nič Íud
ského, že ani najváčši'a trpezlivosť V stave nebola bez
Boha znášať tieto muky. Najsilnejší mužovia neboli by
bývali v stave pretrpet' také muky; oni boli by kričali
a hrozne bedákali, a boli by bolasťami bývali premožení.
Ale medzi našincami mlčanlive pretrpeli muky, keď už
pomlčujem o mužoch, i malí chlapci a útle ženské, ba
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ani oheň nebol v stave Vynútiť u nich ani len jedno
vzdychnutie. I sami Rimania, jako Mucius (Scaevola) a'
Regulus, sú nútení -pred_ nimi sa schovat; lebo tento
z nich dal si vziať život nepriatelovi, keď sa hanbil žit'
jako vázeň, a tamten, keď videl, že neujde viac sr'nrtí,
držal ruku v ohni, aby'týr'nto činom poskytol najmož—
nejšie dosťučinenie nepriateloví, ktorého chcel usmrtit,
a dosiahol tým i odpustenie, ktoré vlastne nezasluhoval.
Oproti tomu dalo sa zpomedzi krest'anov slabé. pohlavie,
daly sa útle deti a krehkí starci celkovite dosekat', a to
nie že by boli bývali prinútení, lebo veď lahko mohli
sa vyhnúť' mukám,..lež preto, že chceli sami, a dóvero
vali v Boha.“ 'Táto nadšená obetovavosť pre Krista,
ktorú prejavovali sv. mučeníci na krvavých popraviskách,
presvedčila pohanov, že náboženstvo, za ktoré tak radi
bolastne zomierali, iste je Božské, i mohútno ona pri
t'ahovala pohanské srdce 'ku sv. Církvi a ona vít'azila
nad násilenstvami. a rumami pošetilého a ukrutného
pohanstva.
Avšak nielen krvavými nástrojmi a zbrojmi; 'lež
i duchovnými prostfiedkami bojovali nepriátelia proti
sv. Církvi a chceli v zárodku udusíť ju a sice pomlu—
vami, potupovaním, výsmeškami a rozumkovaním: ale
i tieto nepriatelské duchovné zbroje zatupily a polámaly
sa na síle. Božskej a na múdrostí náboženstva lásky
a spásy, ktoré doniesol s neba Spasitel Božský, i na
mužných obrariách'fučených krest'anských spisovatelov.
Za panovan'iajHa driarla
(od r. 117.do r,_138.)
vystupoval proti kresťanstvu učený rabbi židovský

Akibh a, ktorý za 40 rokov v Palestine spravoval
židovskú školu. Najprv spísal knihu kabbalistickú o stvo
reni sveta, ktorú pripisoval arciotcovi Abrahamovi;
okolo r. 129. pokazil osnovu sv. Písma starého zákonu,
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najm'á miesta, vzt'ahujúce sa na Vek arciotcov, tým
úmyslom, aby s inými Židmi mohol zapierat, že Pán
Ježíš Kristus bol prislúbeným &očakávaným Messiašom.
A tak chcel všemožne prekážat, aby Židia nevstupovali
do sv. Církve. jemu podobný nepriatel bol apostata

Akvila, učeníkjeho, ktorý dla sv. Epifania

preložil

Starý zákon tým cielom, aby osnovu, vzt'ahajúcu sa
na Pána Ježiša, urobil nesrozumitelnou. Toho času
začali rabbini židovskí písať Talmud, či ústne podanie
židovské; i chceli Talmudom docielit' zničenie alebo
aspoň zatemneníc všetkých proroctví, ktoré sa vzt'aho
valy na Ježiša Krista, jako na Messiaša. Rabbi juda

Hakkadoš

spísal Talmud jeruzalemský a Talmud ba

bylonský složili rabbini, ktorí po ostatňom premožení

a rozprášení Židov za panovania cisára Hadriana
zutekali do Babylonu. Talmu d má dve čiastky, Mišna
a Guemar menované, a Židia povznášajú ho až na
časy naše nad sv. Písmo Starého zákona. I učenec
židovský Try fo n, ktorý po vojne židovskej vyst'ahoval
sa do Grécka a usadil sa v Korinthe, napadal kre
st'anské učenie. Sv. Justin shováral sa s ním, vyvrátil
skvele nápady jeho a usiloval sa urobit' neškodným
jeho a získat' pravde sv. náboženstva. Na tento roz
hovor s Try f onom vzťahujú sa slová, ktoré nachád
zajú sa v apologií (obrannom spise) jeho, doručenej
cisárovi Markovi Aureliovi (od r. 161.do r. 180.):
»Všetkým právom obviňovaní bývajú tí (t. j. Židia),
ktorí Syna považujú za Otca, že nepoznajú ani Otca,
ani neveria v Syna Otcovho. Poneváč je On Slovom
a prvorodeným Synom Boha, nuž je .i Bohom, ktorý
driev zjavoval sa v ohnivej žiare Mojžíšovi a ostat
ným prorokom, ale teraz za časov panovania Vašeho
_(t. j. cisárov) narodil sa dla vóle Otca z Panny
16
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a stal sa človekom, aby tých, ktorí veria v Nebo,
spasil. :
Ale ešte váčšmej, než učenci židovski, napádali
spisovatelia pohanskí a Íubomudrci náboženstvo kre
st'anské. Svetonius
(* r. 70., 1- r. I2I.), priateÍ Plinia
Mladšieho, bol V Ríme učiteÍom rečm'ctva, i osočoval

kresťanov za panovania Traj ana a Hadriana,

že

zapríčiňujú nepokoje a vzbury, a vyhlasoval kresťanstvo
za novú nebezpečnú sektu židovskú. Nebezpeč'nejšim
nepriateÍom kresťanského náboženstva bol Íubomudrc
epikurejský Celsus, ktorý žil za panovania císárov

Antonina
Aurelia

Pia

(od r. 138. do r. 161.) a Marka

(od r. 161.do r. 180.); i vydal velký dva

svá—zkovýpotupný a hany plný spis proti kresťanom,
pod menom »P'ravdivá rozprava (Ao'roc á/lqz9ž7c).cR. 247.

napisal slavný Origenes,

k tomu horlive vyzývaný,

»Osem km'h proti Celsovi (Kará [(š/hravý, ktorými za
vrátil skvele a náležite rúhavého posmevača, a ktoré

dielo dla Eusebia v sebe obsahuje 'celú krásu a nád
heru krest'anstva. Z tohoto velkého učeného spisu

Origenesovho
posmievač Celsus

dozvedámesa, že zlostný a'rúhavý
napadal osobu Krista Pána, kre

st'anské \učenie a spisy, i samých krest'anov. OhÍadom

SpasiteÍa dáva Celsus najprv vystupovat Židovi, ktorý
rúhave hovorí o póvóde, narodení a důstojnosti Pána
Ježiša Krista; jemu je Kristus Pán zlostným klamá'rom,
ktorého ukrižovali Židia, jako takého, divotvorné skutky
Jeho nevyznačujú sa vraj zvláštnosťou; lebo vraj po
dobné konajú i čarodejnici egyptskí, a keby vraj Kristus
i skutočne bol činil zázraky, nuž nie sú vraj krest'ania
opravneni vyhlasovať Jeho za Syna Božského; lebo že
ani pohania nedržali za bohov Aristea z Prokonnesu,
Abarisa Hyperborejského a iných, ktorí vraj robili divy..
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Kresťanské učenie je bohorúhavému Celsovi mieša—
ninou židovského bláznovstva, novo vymyslených blud
ných domnienok a niektorých vraj dobrých mravných
predpisov, vzatých z učenia gré'ckych Íubomudrcov (!),
ktoré nebezpečné je vede a štátu-. I vysmieva sa dia
bolsky z učenia a spisov krest'anských o stvoreni sveta
a prvého človeka, o poklesku prvých rodičov, o potope
sveta, 'o zahynutí Sodomy, o Lothovi a o dcérach jeho
'atď. Vystupuje jako súdca'medzi Žídmi a krest'anm'i
a hlása jako pravý svobodomyselník indiferentismus
náboženský; napáda učenie sv. Církve o vzkriesení
z mrtvých, o posledných vecach človeka, o anjeloch
a o diablovi, i vysoko vynáša učenie Platona a mo
dlárstva. O krest'anoch posmeškuje sa, že sú háveďou
obmedzenou na rozumě, a že iba neučení, blázni, otroci,
ženy a deti prijímajú krest'anské náboženstvo, ktoré vraj
požaduje slepú vieru a poslušnost, a ktoré vraj ani
pred najslabším skúmaním rozumu ludského nemóže
obstát'; i že krest'ania rozpadávajú sa v nepočetné
sekty. Bohorúhavé blúznenie tohoto pekelného otca
všetkých pozdejších bohorúhačov, neznabohov a svo

bodomyselníkov,pozavracal učený Origenes,

jako je

rečené, tak skvele, že posial žiadon kresťanský učenec
nepreukázal v tomto ohlade nič dókladnejšieho a ráz

nejšíeho. Ostatne i bohorúhavému Celsovi vyklzly sa
v diabolskom spise jeho mnohé svedoctvá pre kre
sťanskú pravdu. Hovorí, že Ježíš Kristus, ktorý povolal
ku boku svojemu IO, II neumelých rybárov, za živobytia
svojeho mal velmi málo učeníkov a že tito po smrti
jeho nesčíselne sa rozmnožili, Jeho jako Boha vzývali
a preto k rozličným mukám bývali odsúdení. Inevytýka
kresťanom iného zločinu, iba to, že proti zákazu vlády
v tajnosti sa shromažďujú, opovrhujú modlársky—mi
16*
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oltárami, a zneuct'ujú bóžkov. Ano, hovorí: »Krest'ania
majú pravdu, keď veria, že všetci, ktorí vedú bezúhonný
život, po smrti budú odmenení, a že zlí budú znášať
večné pokuty. Ale i celý svet prechováva (?!) túto
mienku s nimi.<

K tomuto diabolskému nepriatelovi krest'anstva
“druží sa súveký Krescen c, rodom Grék z mesta
Megalopolu v Arkadii, cynický Íubomudrc a zločinec.

Podhuckával cisára Marka Aurelia

proti krest'anom;

rúhal sa, verejne Kristu Pánu, znevažoval krest'anstvo
_aobviňoval krest'anov z bezbožnosti, z neznabožstva
(důeoz, impíi).

Ešte divokejším nepriatelom krest'anstva bol epi

kurejský ÍubomudrcLucian

zo Sam osaty

(okolo

r. 120. do r. ISO.), ktorý pochádzal zo Samosaty, mesta
to niekdy slavného, na Eufrate v Syrii ležiaceho. Bol
to muž velmi učený a vtipný; ale neveril nič. Poznal
nesmysel pohanských povier a bájok, i šlahal bičom
posmechu bóžkbv pohanských modlárstvo, i učenie
a život Íúbomudrcov. Ale napádal i krest'anstvo' bez
ohladne ostrou satyrou svojou. Vysrnieval sa z učenia
Krístovho o nesmrtelnosň duše, z kresťanov, jako z ludi
vraj dobrosrdečných, oklama'ných a podvedených, pó
verčivých, ktorí vraj všetko slepo veria, jedon druhého
štedre podporujú, vzájorrme sa milujú, za vieru svoju
znášajú muky a zomierajú. Bohorúhavě satyry jeho
možno čítat' v_spisoch jeho »Smrť Peregrina Protea'c,

»Alexandera, ktorý spis Celsovi
a v iných.

venoval, »Filopatrísc

IlubomudrcArrhian, slavnýrečníkKorn elius
Fronto, učitelcisára Marka Aurelia, ba i tento
cisár, považovali krest'anov za streštencov a nemravných
ludi, a vystupovali verejne proti učeniu 'Kristovmu.
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Za panovania cisára Septíma
r. 193.do r. zn.) usiloval sa Flavius

Severa (od
Filostratus

povzm'est' Íubomudrckú školu novopythagorejskú a po
mocou tej očístit' od surových povier a zachránit po

kleslépohanstvo; i napisal dla návodu Julie Domny,
manželky cisárovej, zarytej pohanky a nepriatelky kre
st'anstva, bájočný životopis niekdajšieho pytagorejského
Íubomudrca, čarodejníka a prešíbalého podvodníka,

Apollonia z Thyany. Julia Domna a Filo,
stratus

chceli postaviťbájočnéhoApollonia

oproti

Kristu Pánu, jako ideál božstva, aby odvádzali póver
čivých pohanov od vstupovania do *sv. Církve a po—
tlačili vzmáhajúce sa krest'anstvo. K tomu cielu odovzdala
cisárovna milostníkovi svojemu a dvorskému lubomudrcovi

Filo strat ovi vymyslenézápiskyneznamehoD amis a,

priatelavraj Apolloniovho.

Filostratus

dla vóle jej životopis A p olloniov,

napisal

ktorý stavia ho-ku

boku Spasitela sveta. Dla F ilostrata
bol Apollo
nius učeníkomPythagorasa,
už v šestnástomroku
svojom odriekol sa požívania masa a vína, chodieval
bosý, odieval s_aplátnom a nechal sirásť dlhé vlasy;
obýval chrám boha Eskulapag,uzdrav1l vraj mnohých
nemocných, za pět rokov neprehovoril vraj slova, vy
učoval v Antiochii, v Smyrne,._.iv Athénach, v Efese
a—v Ríme (!?); precestoval vraj všetky čiastky sveta (?)
aby oznámil 'svetu učenosť' a múdrost' svoju, hovOril
vraj všetkými rečami sveta (?), ačkolvek sa nikdy ne
učil ich (!), znal vraj všetky myšlienky Íudské (??), ro
zumel mluve ptákov (!), poznával dla spevu ptáčieho
vóÍu božskú (! !), utišil mlčaním sVojím mnohé rozbroje,
činil mnohé zázraky (??), predpovedal vraj budúce veci
& dokončil vraj divotvorne život svoj, tak že vraj hrobu

jeho nikde niet; žil vraj za časov Vespasiana,

Tita,
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Nerona a Domician a, ——ačkoÍvek žiadon súveký
pohanský spisovatel ho nespomína. .Nezadlho po obja
vení sa tohoto vymysleného bájočného životopisu
stávali zaslepení pohania Ap olloniovi chrámy a ctili
ho jako boha (!!!). Ale touto smiešnou modložlužbou
a obnovením starých mysterií nebola v stave povzniesť
sa modloslužba štátna; ani nebolo hatené vzmáhanie
a rozširovanie krest'anstva.
Začiatkom tretieho storočia prestávali pohania ná
sledkom mužnej obrany kresťanských učencOv osočovat'
krest'anov z neznabožstva a z nemravného života; avšak
pripisovali im Všetky pohromy, ktoré sa valily na ríšu',
poneváč krest'ania opovrhovali staroslavných bohov.
U samých pohanov udomácnila sa jakási nábožnost',

keď Íubómudrcirozličných škól, najmá P y thag o rej ci
a Platonici,
začali sa sbližovat a prejírnali hlavne
články a náhlady kresťanskej Viery do sústav svojich
Íubomudrckých, aby vytisli krest'anstvo, novým pohan
ským náboženstvom nahradili ho a zase obnovili pre
došlú zidealisovanú viem „.vbohov štátnych.

V tomto smere pracovali Plutarch

Ch ero—

nejský, Numenius Apamejský, Maximus
Tyrský, Apulejus z Madaury, Epiktet a iní.
Ale iba

Ammoniovi

krest'anskému odpadlíkoví (apostatovi)

Sakkasovi

(1—r. 243.). podarilo sa

spoiit' v jednu sústavu rozličné Íubomudrcké sústavy
dla vzoru kresťanských bludárskych Gno stikov, kto.
rých si vo všeobecnosti vysoko Vážil, ale i napádal,
A touto Íubomudrckou sústavou, ktorú nazval novo

platónskou,

snažilsavAmmonius Sakkas duševne

vždy hlbšie a hlbšie klesajúce pohanstvo udržať a obživiť.

I založilVAlexandrii novoplatonskú

školu,druhú

akademiu, i začal dokazovat početným učeníkom svojim,
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že vo všetkých lubomudrckých sústavách praveku, jako
i v ludovom náboženstve pri všetkých rozmanitosťach
zovňajšej podoby a okrášlujúcich príveskoch objavuje
sa vraj vnútomá podstatná jednota a pravda a že jedno
náboženstvo doplňuje druhé, že vo všetkých pohan
ských náboženstvách zrejmé je iba rozličné zjavovanie
sa toho istého božstva, a že jedno lubomudrctvo

(novoplatonské)

s jedným náboženstvom,ktoré by

obsahovalo všetky spoločné základné pravdy, splynúť
má. A k ustáleniu tejto jednotnej modlárskej viery
snažil sa spojit“ Všetky spoločné základné zásady, ob
sažené vo všetkých pohanských náboženstvách, vnútor
ným splynutím s Íubomudrctvom, prisposobe'ním a pre
vzatím krest'anského učenia a allegorickým vysvetlo
vaním bájov (mythov), ktoré objavujú sa jako básnické

a duchaplné rúško skrytých právd. Ammo nius
Sakkas mal s početnými učenikami svojimi veliký
vplyv na časovú verejnú mienku; sám nezanechal nič
písaného o sústave svojej Íubomudrckej a tým chcel
urobiť zajímavejším učenie svoje.
Mlčanieprerušil učeníkjeho Plotin, ktorý narodil
sa okolo r. 205 v meste Lykopole v Egypte a zomrel
r. 261. (dla iných r. 270.). Za jedenást' rokov- počúval

prednášky Ammoniove
a sedával Vždy zamyslený
a, jakoby vytržený! S cisárom Gordianom (od r. 238.
do r. 244.) precestoval Persiu, potom Indiu, aby sa vy
rovnat“ mohol Pythagorovi a Platonovi a obznámit'
s učenost'ou tých národov. I usadil sa v Rím e, držal
prednášky, ku ktorým shromažďovali sa početní učeníci,

áno i senátori a cisár Gallienus

(od r. 260. do r. 268.),

ktorý, jako iní cisári, vysoko Vážil si ho, boli učenikami
jeho. Tu napisal 54 knih, V ktorých obsahuje sa učenie

nov0platonského

Íubomudr-ctva. Na ideálnom
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základe založené lubomudrctvoPlotínovo

je protivou

materialismu, skepticismu a gnosticismu. Plotin ozna
čuje absolutnú protivu kresť-anského náboženstva' v oči
pohanstva jako rieporozumenie židovské, ináč , vraj
múdreho Základatela krest'anstva; i h'ovoril, že nerobí
sa V kresťanskej vierouke rozd-ieÍ jednoho božstva vo
všemmíre (fi-oůeíou) a medzi medzítkami zjavenia bož
ského (člena“pepzxož, šůvápxaz). V človekovi rozoznáva
vyššiu rozumnú a nížšiu fysickú dušu. Určenie človeka
je : návrat do sveta idealného, duševného (xóayac ač'aůqroc)

a povznesem'e z tohoto k jednomu božstvu (ra than/);
prostriedkyk dosiahnutiu toho sú: osvobodenie sa z tela
a naklonenie Sa k dobrému, ku cnosti, ktorej najvyšším
stupňorh je vytrženie (ekstasa), mystické Spojenie s bož
stvom. V s_ústavejeho stretáme sa so zvukami krest'an
skými; lebo hovorí o Trojici Božej, o svete vyššom
a nižšo
o znovuzrodeni v duchu, o vykúpení atď.

A z toš; je zrejmé, že pohanstvo bolo už presiaknuté
vierou.kresťanskou. Keď novo platonské
panthe
isticko-mystické lubomudrctvo myšlienky kresťanské
alebo čo i len slová prevzat' bolo nútene, aby dokázalo,
že pohanstvo a krest'anstvo sú jedno náboženstvo a to
preto, aby v novej podobe udržat' a obživiť mohlo
modloslužbu: nuž bolo víťazstvo sv. Církve nad pohan

stvom ró'zhodnuté! A keď krest'anstvo

vyhlasovalo,

že učenie,jeho je jediné pravé zjavenie Božie'a s novo

platonským

Íubomudrctvomsplynút'nechcelo, treba

bolo, aby nezadlhonastal zápas medzi oboma. AčkoÍvek
Plotin nevystupoval jako nepriateÍ kresťanstva a uče
níci jeho uznávali Krista Pána- za výtečného mudrca
a konateÍa nadprirodených skutkov (za theurga), ale
predsa nenávideli sv. Církev; i hovorili, že Kristus po
chybil, keď prilnul ku Židovstvu a nie k pohanstvu, že
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je krest'anstvo spotvorenim prvotného, s novoplatonským
srovnávajúceho sa, učenia jeho, ktoré vraj učeníci Jeho
zle porozumeli, a ktorí vraj vyhlásili Jeho za "Boha.
A keď sv. Církev stránila sa ——-novop'l:atonskej,
mnohobožsko-mystickej sústavy, začali niektorí lubo
mudrci novoplatonskí gjavne napadat kresťšmstvo.
Takým zjavným nepríatelom sv. Církve bol učenik

Plotinov Porfyrius, dla rodnejrečisvojejM'alchus,
ktorý narodil sa v Tyruse a tam bol začas"i učeníkom

slavného Origenesa
a' v Athénach pochvalne. zná
meho Longinusa.
V tridsiatom roku veku svojeho
prišiel Porfyrius
do Rima; keď bol zaprel kresťanskú
vieru, hlásal zásady novoplatonské,
napádal ostro
krest'anské náboženstvo a zomrel tam r. 304. V Ríme
napisal 15 knih proti krest'anom, pod záhlavim: .»Slová
proti krest'anom (4óTOCKará szanavóv)c , ačkolvek
krest'anskými zásadaini duch jeho bol nasýtený, pre
siaknutý. O Kristu Pánu hovoril sice s. úctou; ale po'
važoval Ho iba za výtečného vznešeného človeka, a nie
za Syna Božského. Preto napadal tento odpadlík dla

sv.. Augustina

zlostne krest'anské učenie, najma sv.

Písmo Nového a niektoré miesta Starého zákona, ačkol
vek do spisov svojich prevzal. mnohé. miesta zo sv.
Písma. Najzlostnejší útok svoj namieril proti proroctvám

starozákonným, najma proti vešt'bám Dani'elovým;
lebo tie boly třňom v očiach jeho, že sa vyplnily na
Spasitelovi; i vysmieva sa z nich díabolsky. Napádal
spisy Nového zákona, v ktorých opísaný je život Pána
ježiša Krista a divy a zázraky, ktoré činil, učenie o
vzkriesení z mrtvých a o večne trvajúcich pokutách
pekelných; dokazovat snaží sa nesrovnalosti v—učení
sv. apoštolov Petra a Pavla, haní kresťanské vysvetlo

vanie tohože učenia, najm'a allegorické Origen es ove.
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0 sv. Janovi hovori, že prvý odial Krista žiarou Bož
stva, i vyhlasuje neskoré sostúpenie Spasitelove na zem
za nemíestne; zatracuje, že krest'anía odstranili krvavé
obety; lebo vraj v Starom zákone boly ony milé Bohu.
Hovoril, že krest'anstvo Vóbec protiví sa útlocitnej vzde
lanosti a dobrobytu štátu. Dokazoval, že pohanské
učenie o bohoch, jaké objavovalo sa najma. vo výro
koch orakuluma, zodpovedá celkom rozumu a pravému
Íubomudrctvu; i snažil sa vysvetlovat' pošetilosti bájov
pohanských (mythov), a to fysickým a allegorickým
spósobom. Zlostné nápady jeho vyvrátili sv. Method,

Eusebius, Apollinaris a iní.
Ešte zúrivejšie napadol r. 302. krest'anstvo lubo

mudrcHierokles, za cisárOvDiokleciana a Ga
leria miestodržitelv Bithynii, neskor v Egypte,
dvoma spisami svojimi »Pravdomluvné reči ku krest'a
nom.c Streštený nepriatel opakoval všetky namietky a

nápady predošlých Íubomudrcov, najma Celsove
a Porfyriove,
hlásané Oproti sv. Církvi; znevažoval,
potupoval a vysmieval krest'anov, hovoril, že sv. Písmo
obsahuje protimluvy, rúhal sa Kristu Pánu, znevažoval
osobu Jeho Božskú' a snížil Ho 'hlboko pod bájočného

namysleného čarodejníka Apollonia
z Th yan y.
Cirkevný dejepisec Eusebius zavrátil skvele zlostného
pohana a bohorúhača. (Všetky tieto a podobné nes +
selné námietky 'a bohorúhavé nápady ohríevajú i“—za
časov našich osvíetenci a novomódni lželubomudrci
a domnievajú sa vo sprostej pýche svojej, že odhalujú
a hovoria niečo nového, neslýchaného'; ale zabúdzajú,
že to už dávno bolo vyvrátené skvele a základne.)
Máme namáhali sa pohanskí lubomudrci všemožne
krivo posudzovat' učenie a život kresťanov, prekrúcať,
zlahčovat'; marne SOprelo sa i lubomudrctvo novopla
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tonské, ktoré objavilo všetku a to najskvelejšiu silu
duchovnú umierajúceho pohanstva, proti sv. Církve:
krest'anskú pravdu skvele obránili milost'ou Božou osvie
tení učenci.
Podobne jako sv. mučeníci vít'azilinad pohanskými
_krvavými tyranmi svatou trpezlivost'ou svojou a stálost'ou
vo viere, víťazili i učenci krest'anskí duchovnou zbraňou
svojou, skvelou učenost'ou svojou proti rúhavým a
utrhačným nápadom učencov židovských a pohanských;
oni písali, jako sme to už čítali, od druhého storočia
v gréckej, od tretíeho i v latinskej reči pre cisárov
a vládu rimskú, i pre súvekých občanov vóbec, učené

a důkladné obranné spisy svoje či apologie,
z kto
rých niektoré zachovaly sa až na časy naše. Tých kre
st'anskýčh horlivých obrancov pravdy Božej menuje

sv. CírkevApologetami.
Už nemenovanýučený písate'Ílistu, Diognetovi
poslaného, ktorý seba samého nazýva učeníkom apoštol—
ským, podvracia dókladne a dóstojne mnohé mylné
náhÍady a námietky židovské a pohanské o krest'anskom
náboženstve; udáva príčiny, pre- ktoré krest'ania opustili
vieru židovskú a modloslužbu pohanskú; ospravedlňuje
nenávidených krest'anov vznešenou jednoduchost'ou a
výtečným vyobrazením bezúhonného života ich; i zod
povedá otázku, prečo .krest'anská Viera tak pozde ob
javila sa na zemi.

DÍa svedoctva Eusebia
napísali r. 126. horliví
athénski učenci biskup Kvadrat a Íubomudrc Ari
stides' obranné spisy & podali ich s úspechom cisárovi

Hadrianovi.

Slavný Íubomudrc a mučeník sv. Justin napisal
dva obranné spisy, z ktorých váčší doručil cisárovi

Antoninovi

Piovi (r.139.),menšíMarkovi Aure
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li-ovi (r. 163.); obe tieto apologie zachovaly sa úplne
až na časy naše a podávajú nádherný obraz krest'an—
stva z toho času.

Učenik jeho Tacian

napadol pohanstvo velmi

ostro (r. „170.)a zapríčinil velkú rozhorčenost' modlárov
proti kresťanom.
Tomuto .cisárovi podal (r. 171.)i sv. Melito, biskup

zo Sardesu

v Lydii, skvelý obranný spis svoj.

Athenagoras,

bývalý Íubomudrc platonský

v Athénach, založil po pokrstení svojom V Alexan
drii (r. 169.) lubomudrckú školu, V ktorej učil i svaté
evanjelium; i napisal (r. 177.) apologiu (Upgaýeía nspi
lpzanavóv, Legatio pro Christianis), ktorú doručil ci—

sárovi Markovi

Aureliovi

a V ktorej miemym

mužským slovom zastával kresťanov proti pomluvám, že
nie sú neznabohovia (čůeaz) a krvoprznitelia. Napísal
i spis o v_staní z mrtvých.

SV.Th eofilus,

biskup v Antiochii, napisal (okolo

r. 170. do r. ISO.) tri knihy proti pohanovi Autolykoví,
V ktorých plynnou rečou dokazoval, jaké protivné je
pohanstvo rozumu Íudskému a jako ono nevyhovuje
všetkým Íudským potrebam, i jako s krest'anstvom udo
mácnil sa pokoj V pokolení Íudskom; poučuje o _Bohu
trojjedinom, o Vlastnost'ach Jeho, o nesmrtelnosti duše,
o z mrtvých vstan'í; i dokazuje hodnovernost' knih Moj
žišových. Dielo svoje zaklučuje chronologickým sozna
mom od Adama po časy svoje.

Vysokoučený & slavný mudrc a učitel 'Titus

Flavius

Klemens

Alexandrinský

(1- r. 217.)

napisal trojdielny spis, v ktorom ukazuje cestu, po
ktorej pohan, keď nerobi násilie povahe ducha svojho,
skoro núteno prichádza ku krest'anskej pravde.
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O ri g en es, 'preslávený učeník predošlého učenca,
prevýšil zriedkavou a podivuhodnou učenost'ou a pil
nost'ou svojou učitela svojho, inapísal (r. 247.) majstrov

ským perom na prosbu priateÍa svojho Ambrozia
proti námietkam a osočovaniam pohanského učenca
Celsa skvelý spis, ktorý obsahuje 'v sebe najdokoná
lejšíe, a to pre. všetky veky, obhájenie krest'anskej
pravdy. Všetci títo apologetovia písali obranné spisy
svoje gréckou rečou.

Učený Afričan Tertullian
prvý napisallatinsky
(r. 198.)spis svoj, »Apologiu krest'anstvaa, ktorá
vyznačuje sa obratnými a pernými juridiCkými dó
vodami.

Na začiatku tretieho storočia spísal Minucius
Felix nádherným slohom obranný spis svoj »Okta

viuSa. V tom spise prednáša p'ohan Cecilius námietky,
ktoré toho času proti krest'anstvu skrze pohanov bývaly
prednášané, ktoré krest'an Oktávius základne, zrejme
'a jadrne .podvracía, tak že Cecilius konečne radostne
zvolá: »Oba sme zvít'azíli: ty nado mnou, ja nad'
bludomlc

Sv. Cyprian,

horlivý biskup v "meste africkom

Karthagu (1-r. 258.) písal o ničomnosti modiel, i vyzýval
pohanskú vládu, aby šetrila nevinných kresťanov.

Arn obius,
driev pohanský učitel rečníctva
v meste africkom Sikke a horlivý odporca krest'anov,
stal sa kresťanom a keď miestny biskup z obavy nechcel
pokrstít' ho, napisal za panovania ukrutného Diokle
ciana (okolo r. 300. do r. 303) sedem kníh »Proti

modlárstvu a modloslužobníkoma, v ktorých
odhaluje .premnohú nahotu a pošetilost' pohanstva, ob
hajuje skvele kresťanské učenie a potvrdzuje a opisuje
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krásnymí .nepodvratnými svedoctvami kresťanského ob
živujúceho ducha, ktorý sa zračí v živote.

I učeníkjehoLucius Firmianus Laktan cius
(* r. 250., 1—r. 325.) prichytil sa ku skvelej obrane kre

st'anstva a venoval sa, jako sám hovorí (I., I.), svatému
povolaniu, »ktoré je o mnoho lepšie, užitočnejšie a
slávnejšie, než dlho zastávaný úrad rečníctva, v ktorom
vychovával mládež nie ku cnosti, lež ku prevydrenej
zlosti. Veď neide tu o žlab strechový alebo o odstrá
nenie vody; lež o život, 0 spasenie, o Boha a 0 ne
smrtelnost.“ I napisal! sedem knih »O ustanovizňach
Božích (Institutiones divinae)a r. 303; »O slove Božom
(De verbo Dei)c; »O hneve Božom (De —iraDei)c;
a, »O smrti prenasledovníkov krest'anstva (De mortibus
persecutorum)c. V týchto spisoch svojich nepodvracal

Laktancius, jako Tertůllian a sv. Cyprian, iba
námietky pohanov, on snažil sa i poúčat'; on chcel
»privádzat' učených lgu pravému Íubomudrctvu, ne
učených ku pravému náboženstvuc. Napísal ešte i.druhé
knihy.
Týmito apologiami snažili sa kresťanskí učenci
predne vobec dokázat, že je to najvačšou nespravodlí
vost'ou, keď sa prenasledujů krvave nevinní krest'ania
a obviňujú z'o všelijakých vymyslených zločinov a ne
hanebností ; potom (apologeti) prechádzajú vo spisoch
svojich s obrany proti nespravodlívým obžalobám-i k dó—

"stojným nápadom proti pohanstvu. Apologetovia
predstavujú najsamprv kresťanstvo v povahe svojej.
Prízvukujú: jako krest'anstvo preukazuje sa učením
svojim príjemné duchu Íudskému, ktorý už dla nepo
kazenej povahy svojej smýšla kresťansky a mluví (anima
naturaliter christiana), ďalej, jako toto učenie potvrdené
je, jako božské, divami a zázrakami, i vyplnením pro
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roctví starozákonných; konečne jako toto učenie uzdra
vuje nielen rozum Íudský, lež i slabú, ku zlému ná
klonnú vóÍu, k dobrému ju nachyluje a k ďalšej do
siahnutej dokonalosti povzbudzuje, jako to svatý život
skoro všetkých kresťanov súčasných dokazoval. Potom
odmietajú V týchto obranných spísoch zločiny a hanob
nosti, vytýkané krest'anom, jako neznabožstvo, krvo
pr'znenie, Íudožrútstvo (hody thyestejské, epulae Thye
stenae), velezradu atď. Proti námietke, že krest'a-nstvoje
neslýchané novotárstvo, a to celkom neobyčajné a ško
dlivé, dokazujú Ap ologeti zrejme, že kresťanstvo vy
riastlo zo Starého zákonu, ktorý je starší než všetky
Íubomudrcké sústavy, jako zdárný strom z koreňa svo
jeho; že učenie z velkej čiastky obsahuje v sebe to,
čo hlásali najvýtečnejší mudrci od vekov, a preto, že
krest'anstvo býva prenasledované proti všetkému právu
a poriadku. Poukazujú, že príčina nešťastí a pohróm,
valiacich sa na štát rimský, bez dóvodov a zlomyselne
svaluje sa na krest'anov; lebo že práve modlitbou ich
odvrátené bolo mnohé nešťastie od štátu a početnejšie

a častejš sa objavovalo pred rozšírovaním kresťanstva.
V protive s krest'anstvom predstavovali A p ologeti po'
hanstvo jako najváčšie, najsmiešnejšie a polutovania
najhodnejšie poblúdenie rozumu Íudského, od Boha
viac a viac zatemneného za trest prvorodeného hriechu.
Odhalovalí ničomnost', hnusobu a bláznivost' modlárstva,
ktoré zrejmé sú v hanobných, nemravných obradoch
(čo nielen je nerozumné, Boha a človeka nedůstojné,
ale nemůže človeka ani ušÍachtiť, lež iba može ho
zhoršit; poneváč zbožňuju sa hriechy & zločiny), ktoré
tiež objavujú sa v ukrutností a zverskosti obetí Íudských,
v diabolskosti učenia, v nespravodlivosti „ediktov (roz
kazov), proti kresťanom'namierených, v nešetrení zákon
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nitého postupOVaniaVpravotách, v protimluvách zákonov

a Íubomudrctva.I poukazovali Ap ologeti na všeobecnú
nemravnú zkaženost, rozšírenú medzi pohanmi; tak že
možno modlárstvo smele vyhlásit' za službu a poctu,
vzdáyanú diablóvi a nie Bohu (I. K'orl io, 20), ktorou
Íudstvo iba sa mámi a nivočí. Konečne vyzývali Ap o
logeti poha'nov, aby vstupovali do .lona sv. Církve,
ktorej póvod Božskýpotvrdzovali nepodvratnýrni dókazmi.

II.

Vývin učenia sv. Církve a základ vedy
bohosloveckej.
Jednota učenia vo sv. Církvi.

Pravé učenie Pána ]ežiša Krista prevzali sv. apošto
lovia, ktorých On vyslal, aby vyučovali všethf národy
sveta a pridřžali k zachovávaniu všetkého toho, čokoÍvek
On prikázal (Mat. 28,19).
Sv. apoštolovia sverili učenie Božské v jednotlivých
cirkevných obcach, ktoré pozakladali, jakoby v jedinej
bohatej pokladnici (Tertullian c. 20. a 27.) nástupcom
svojim, bískupor'n. A biskupi prechovávali ústne podanie
apoštolské jako drahocenný poklad v cirkevných obcach
apoštolských, v ktorých možno vypočítat pravomocných
nástupcov sv. apoštolov v nepretrženom rade až na časy
naše (sv. Irenej III., 3). A tieto církevně obce apoštolské
v Asii, v Grécku, a v Italii, jako i všetky ostatné, ktoré
z nich učenikarni apoštolskými a plnomocnými nástup
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nikmi ich neskór pozakladané boly po celom svete
súhlasily V učení svojom úplne, jakoby boly maly jedno
srdce a jednu dušu; i stály v úzkom spojení s najslav—
nejšou cirkevnou obcou v Ríme, »s ktorouc, jako sv.
Irenej

(1—r. 202. Constr.

haer. III. 4. n. I.) hovorí,

»všetky církve pre mohútnejšiu prednost' jej, to jest,
všetci veriaci na zemi majú sa srovnávať.o= Dialo sa
to dla úmyslu Pána Ježíša Krista, ktorý nezaložil roz
líčné a rozdielne náboženské sbory, ale iba jednu jedinú
sv. Církev pre všetkých ludi. A jako učenie apoštolské
bolo učením Kristovým (Mat. IO, 40; Luk. IO, 16;
Ján 13, 20), podobne bolo učenie církevně učením
apoštolov. Bez pokladu pravdy Božej nebola by možnou
bývala taká jednota vo všeobecnej či katolíckej Církvi,
jaká objavuje sa v jednotlivých cirkevných obcac'h
apoštolských & poapoštolských.
SV. C yprian

(1—
r. 258.) píše o tejto vzájomnej

jednote pojediných údov katolíckej Církve ohladom
učenia Krístovho medzi iným takto: »Všetci apoštolovia
sú pastiermi; ale stádo je iba jedno, ktoré nimi pasené
byt' má svomým usrozumením. Jako sú mnohé lúče
u slnca, ale iba jedno svetlo; jako sú mnohé ratolesti
na strome, ale je iba jeden peň; jako je jeden prameň,
ale mnohé potůčky vytekajú z neho; podobne sa to
má s katolickou Církvou: množstvo jednotlivých cirkev
ných obcí neprekáža jednote všeobecnej Církve. Ona
rozprestiera haluze svoje po celom svete . . . . a predsa
má jednu hlavu, jedon počíatok, je jednou matkou,
bohatou zamieňaním postupnost'ou, ktoré vychádza z jej
plodotvorností. -— Církev je iba jednou matkou, z ktorej
sme sa narodili, ktorej mliekom bývame kr'meni a du
chom obživovaní. Kto sa oddelí od nej, vytvorený býva
zo zaslúbení jej a neprichádza k odplatám Kristovým
_17
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Podobný je cudzincom, je nesvátým, je nepríatelom..
Nemůže mat' Boha za Otca, kto nemá Církev za matku.
——Veríací nemajú pomimo jednotnej Církve žíadneho
domu, a nikto nech neveri, že dobrí oddeliť sa možu
od Církve. Vetor neodnáša pšenicu, a žíadon víchor
nepodvracia pevno zakorenený strom: ale prázdna pleva
unášaná býva sem-tam vetrom, a slabé stromy bývajú
vyvrátené zúrením búrneho víchru. — Takýchto pre
klína a odsudzuje apoštol Ján, keď hovorí: »Títo vyšli
z nás, ale oni neboli z nás; lebo keby bolí z nás, bolí
by- ostalí pri nás! — Jako móže ten v svornosti zo
trvávat' s nekým, ktorý nesrovnáva sa s telom Církve
a s celým zástupom bratov? — Jako možu dvaja alebo
traja v mene Krista byť pospolu, o ktorých vieme, že
sa odlúčíli od Krista a od evanjelia Jeho 2.4; Spasitel
prísÍúbil jedine Církvi apoštolskej podporu SWju, keď
pred odchodom'Svojim z tejto zeme požehnal apoštolov
a riekol (Mat. 28, 18 do 20): »Daná Mi je všetka moc
na nebi & na zemi. Preto iďte a učte všetky národy -—
a,vhla,Já s vami som až do skončenía sveta.: U od
padlíkov od sv. Církve. nemůže byť žíadnej pravdy Krí
stovej, žíadnej spásy; veď mimo sv. Církve níet spásy.
Právomocni riadítelia sv. Církve už vitejto dobe vyríekli
jako článok viery, že Pán ježiš Kristus iba jednu Církev
založil, teda že je ona póvodu Božského, že je apo
štolská, všeobecná či katolická, nepremožítelná, neomylná,
všade tá istá jednotná, že Spasitel iba jej samej udelil
celú spasítelnú pravdu a mílosť Ěožíu a príslúbíl s Du
chom Svatým prebývať u nej večne a preto, že je ona
jako taká jediná samospasítelná, v ktorej každý človek
najst“ može spaseníe.
A sv. Církev hájila a opatrovala vždy pravdu Božíu,
učeníe Kristovo, apoštolom sdelené, proti všetkým vy
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nálezom Íudským, proti všetkým nestálym mienkam,
proti všetkým prekrucovaníam a spotvoreniam. A toto
učenie apoštolské, toto ústne podaníe pravdy Božej,
ohlasovala sv. Církev skrze biskupov svojich verejne
všade rovnako, nezmeneno. Preto píše už sv. Ignác
(1- r. 107.) pred

umučením svojim veriacim v meste

F ilippi:
»Tí, ktorí sú dietkamí .Otca a Ježíša Krista,
shromažďujú sa okolo biskupa svojeho; a ktorí činia
pokaníe a pristúpili k jednote Církve, budú dietkamí

Božími.: A Smyrňanom

píše: »Tam, kde sa objaví

on (biskup), shromaždia sa i obce, podobne jako kato
lícka Církev tam. je, kde sa nachádza Kristus. Stráňte
sa tých, ktorí zapríčiňujú bezbožné kacierstva a rozkoly,
jako najv'alčšíeho zlého. Poslúchajte všetci biskupa,
jako Kristus Otca, ctite starších (kňazov) jako apo
štOlOV.c

A tak sv. Církev apoštolská, riadená nevid'omou
hlavou ježišom Kristom a podporovaná Duchom Svatým
je jedinou pestúnkou celej jednotnej a neporušenej
pravdy Božej, učenia Kristovho.
Ustne podanie a sv. Písmo.

Pán Ježíš Kristus sVeríl sv. apoštolom celé učenie
Svoje B'ožské a nariadíl im (Marek 16, 15): »Iďte po
celom svete a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreníu !o:
Sv. apoštolovía plnili svedomite a horlive rozkaz Spa
siteÍov: ohlasovalí všade sv. evanjelium a keď požado
valy okolnosti niektorých pozakladaných obcí cirkev
ných, nuž naznačili neskór i písmom niečo z učenia

Jeho. V tomto smysle píše sv. Pavel

Thessaloníkách

veriacim v meste

(Solúne,II.; 2, 14): »Preto, bratia,

stojte a zachovávajte ustanoveni-a, ktorým ste sa naučili
17*
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. Podobný je cudzincom, je nesvátým, je nepríatelom.
Nemóže mať Boha za Otca, kto nemá Církev za matku.
— Veriaci nemajú pomimo jednotnej Církve žiadneho
domu, a nikto nech neveri, že dobrí oddeliť sa móžu
od Církve. Vetor neodnáša pšenicu, a žiadon víchor
nepodvracía pevno zakorenený strom: ale prázdna pleva
unášaná býva sem-tam vetrom, a slabé stromy bývajú
vyvrátené zúrením búrneho víchru. — Takýchto pre
klína a odsudzuje apoštol Ján, keď_hovorí: »Títo vyšli
z nás, ale oni neboli z nás; lebo keby bolí z nás, boli
by ostalí pri nás! — Jako može ten v svornosti zo—
trvávať s nekým, ktorý nesrovnáva sa s telorn Církve
a s celým zástupom bratov? — Jako možu dvaja alebo
traja V imene Krista byť pospolu, o ktorých vieme, že
sa odlúčílí od Krista a od evanjelia Jeho P..; Spasitel
príslúbil jedine Církvi apoštolskej podporu SWju, keď
pred odchodom svojim z tejto zeme požehnal apoštolov
a riekol (Mat. 28, 18 do 20): »Daná Mi je všetka moc
na nebi a na zemi. Preto iďte a učte všetky národy —
a,-hla, (Ja s vami som až do skončenía sveta.: U od
padlíkov od sv. Církve. nemůže byť žíadnej pravdy Krí
stovej , žíadnej spásy; veď mimo sv. Církve niet spásy.
Právomocní ríadítelía sv. Církve už v “tejto dobe vyriekli
jako článok víery, že Pán Ježíš Kristus iba jednu Církev
založil, teda že je ona póvodu Božského, že je apo
štolská, všeobecná čí katolícka, nepremožitelná, neomylná,
všade tá istá jednotná, že Spasitel iba jej samej udelíl
celú spasitelnú pravdu a milost Ěožiu a prislúbil s Du
chom Svatým prebývať u nej večne a preto, že je ona
jako taká jediná samospasítelná, v ktorej každý človek
najst' může spaseníe.
A sv. Církev hájila a opatrovala vždy pravdu Božíu,
učeníe Kristovo, apoštolom sdelené, proti všetkým vy
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nálezom Íudským, proti všetkým nestálym mienkam,
proti všetkým prekrucovaniam a spotvoreniam. A toto
učenie apoštolské, toto ústne podaníe.. pravdy Božej,
ohlasovala sv. Církev skrze bískupov svojich verejne
všade rovnako, nezmeneno. Preto píše už sv. Ignác
(1- r. 107.) pred

umučením svojim veríacim v meste

Filippi:
»Tí, ktorí sú díetkami .Otca a Ježiša Krista,
shromažďujú sa okolo biskupa svojeho; a ktorí čínia
pokanie a prístúpili k jednote Církve, budú dietkamí

Božími.: A Smyrňanom

píše: »Tam, kde sa objaví

on (biskup), shromaždia sa í obce, podobne jako kato
lícka Církev tam je, kde sa nachádza Kristus. Stráňte
sa tých, ktorí zapríčiňujú bezbožné kacíerstva a rozkoly,
jako najváčšíeho zlého. Poslúchajte všetci biskupa,
jako Kristus Otca, ctíte starších (kňazov) jako apo
ŠtOlOV.<

A tak sv. Církev apoštolská, riádená neviďomou
hlavou ]ežíšom Kristom a podporovaná Duchom Svatým
je jedinou pestúnkou celej jednotnej a neporušenej
pravdy Božej, učenía Krístovho.
Ustne podanie & sv. Písmo.

Pán Ježíš Kristus sv'eril sv. apoštolom celé učenie
Svoje Bbžské & nariadil

ím_ (Marek 16, 15): »Iďte po

celom svete a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreníule
Sv. apoštolovia plnili svedomíte a horlive rozkaz Spa
sitelov: ohlasovali všade sv. evanjelium a keď požado
valy okolnosti niektorých pozakladaných obcí církev
ných, nuž naznačilí neskór i písmom niečo z učenía
Jeho. V tomto smysle píše sv. Pavel veríacim v meste

Thessaloníkách

(Solúne,II.; 2, 14): »Preto, bratia,

stojte a zachovávajte ustanovení-a, ktorým ste sa naučili
17*
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buď skrze reč, alebo skrze list náš.a A napomína uče

nika svojeho a biskupa Timothea:

>O Timotheu, za

chovávaj, čo bolo sverenél tebe (I.., 6, 20)! Zotrvávaj
v tom, čo je sverené tebe, keď Vieš, od koho si sa

naučil (II.; 3, I4).<A tak sdelovali sv. apoštolovía

národom učenie Spasitelovo živým slóvom a
čiastočne i pismom; v prvom pade menuje sa ono
ústnym podanim (tradiciou, paradosou), v druhom
páde písaným slovom Božím i'čisv. Písmom.

Ú-stnym Božím podaním nazývajú sa tie pravdy
Božie, ktoré sv. apoštolovia a iní učeníci Kristoví a
apoštolskí pri zvláštnej podpore Ducha Svatého ohla
sovali svetu, ale nenapísali. Už V Starom zákone za
chovávali Židia popri sv. Písme i ústne podanie. Kristus
Pán, ktorý neprišiel zrušit' zákon Mojžíšov a prorokov,
ale doplnit', uznal nielen zákon a prorokov; ale i dog
matické staré ústne podanie synagogy židovskej, i za
vrhol iba pošetilosti učenia jednotlivých učitelov židov
ských a škól či siekt. Z toho ústneho podania židov
ského vyplývalo učenie o vzkriesení z mrtvých, o súde
Božom, o ráji nebeskom & o pekle, o pádě apjelov.
A toto starozákonne ústne podanie bplo prevzaté so
sv. Písmom do majetku krest'anstva, keď medzitým
zákon obradný jako novým dokonalejším nahradený,
i spoločensko-politické pravidlá, ktoré zodpovedaly
úzkoprsej obmedzenosti národno-židovskej, „celkom zby
točnými sa staly. Podobenstvá a proroctvá slarozákonné,
ktoré videla sv. Církev vyplnene, mohla dostatočne vy
svetlovať. SV. Pavel poukazoval častejšie (Gal. 4, 23;
I. Kor. 10, I do 4) na allegorický smysel Starého zá
kona, ktorý V Novom zákone sa uskutočnil. “Že ústne

podanie novozákonné

obsahujev sebe celéučenie

Spasitela Božsk/ého, poukázal Sám, keď nenaložil apo
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štolom aby písali, ale ohlasovali ústne učenie jeho
(Mat. 28, 19—20): »Preto iďte & učte- všetky národy,——

učte zachovávat všetko, čokolvek prikázal som Vám.(

Staršie je ústne

podanie,

než sv. Písmo Nového

záko u;;'lebo sv. apoštolovia ohlašovali prv Slovo Božie

dla

'kazu Pána, a iba neskór napísali z neho niečo

(Gala-t I, 8; II. Thess. 2, 1:2).A sv. Pavel

(Rim. 10, 17)

hovorí, že pochádza »viera zo slyšania, a slyšanie skrze
slovo Kristovm. I sv. ján poukazuje na cenu a význam

ústn eho p'odania,

keď (II. 12) píše: »Mal by som

vám viacej písať, ale nechcel som skrze list a černidlo;
lebo mám nádej, že budem u vás, a ústami k 'ú'stam
mluvít' budem, aby radost' vaša bola plná.: Sv. apoštol

Pavel napomína učeníka svojeho Timoth ea (II.; 2, 2):'
»A čo si“slyšal odo mňa pred mnohými svedkami, to
poruč verným Íuďom, ktorí budú Spósobení učit' i dru

hých.: Toto ústne

podanie

pozostávalo z učenia

Kristovho, živým slovom hlásaného, ktoré malo vzrastat'
ústrojne, i obsahovalo mnohé skutočné udalosti, ktoré
boly naznačené v evanjeliumách a v iných spisoch
novozákonných, mnohé zásady (principia), dogmatické
klíčky (zárodky) a pokynutia, v ktorých Iežala plnost'
dogmatickej látky, ktorá dla dejinného rázu kresťanského
náboženstva s času na čas mala sa vyviňovať. Seba
povedomie cirkevné prebúdzalo sa v boji proti zovnú—
torným nepriatelom a sv. Církev strážila úzkostlive, aby

sa neztratil žíadon článok viery. Eusebius

rozpráva,

že sv. Ignác, biskup z Antiochie (1-r. 107.), napomínal
na cestách svojich po Asii jednotlivé cirkevné obce
(H. E. III. 0. 36), »aby neporušene zachovaly ústne
podania apoštolské, z ktorých niektoré napísať za dobre
uznal, aby tým istejšie zachránil ich potomstvu.<< Sv.
Irenej (1-r. 202.)' hovorí v znamenitom spise svojom
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proti kacierstvam o ústnom

pódaní

(Lib. III. c. 4.):

»Mnohí ludia a národy veria v Krista bez papieru a
čemidla, poneváč napísané majú skrze Ducha v srdciach
svojich spasenie, a starostlive prechovávajú staré ústne
podaniax Tertullian
(1-r. 240. Adv. Marc. I. c_.21.)
dokládá: »Žiadne iné ústne podanie apoštolské nemá
byt' uznávané, iba to, ktoré teraz V cirkvách ich býva
udávané za takéx A učený Origenes
(1-r. 254.)
hovorí: »Treba nám verit jedine tú pravdu, ktorá
v žiadnom bode neprotiví sa katolíckemu a apoštol
skému ústnemu podaniu.: Slávny biskup africký, sv.
C yprian
(1—
r. 258. Ep. I4.), potvrďuje to samé, keď
píše: »Keď navrátime sa k hlave ..a ku póvodu ústnych
podaní Božských, nuž mizne blud Íudským Od svatých

apoštolov prevzaliOtcovia
danie, jako sv. Barnabas,

apoštolskí ústne po
sv. Hermas, sv. Kle

mens rimskýysv. Ignác, sv.Papias, sv.Dionys
Areopagita, sv. Polykarp a od týchtozasepotom
prevzaliho Otcovia církevní, jako sv. Justin,
sv. Irenej, sv. Kajus a sv. Hypolit, Origenes,

sv. Cyprian, sv. Dionys Alexandrinský,
Gregor

Thaumaturgus

sv.

(Divotvorca)a sv. Me

thod, ktori t_voria živú nepretrženú ret'az ústneho po
dania, i ktorí nám zachovali veÍkú čiastku jeho vo spi
soch svojich. Písomne naznačené bolo ústne podanie

tiež i vyznaniamisv. Viery,jaké mimo apoštolského

vyznania

Viery (symbolu)sú tieto: rimské, akvi

lejské, východně

(orientalné)a antiochijské,

ktoré dla okolností obsahom a podobou rozmanite a
primerane boly sostavené a rozširované a to vzhladom
na povstávajúce bludy kacierske.
Druhá část učenia sv. Církve, ktoré obsiahla od

Ježiša Krista, nachádza sa vo sv. Písme Starého
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a Nového zákonu. A tak svatým Pismom na
zývajú sa tie pravdy Božie, ktoré napisali Duchom
Svatým osvietení mužovia Starého a Nového zákonu.
Knihy starého zákonu obsahujú zjavenie Božie, ktoré
pred príchodom Krista Pána skrze milostivého Boha
sdelené bolo Mojžíšovi, praotcom (patriarchom), pro
rokom a iným mužom Božím pre Íud Israelský. Knihy
Nového zákonu obsahujú čast zjavenia Božieho, ktoré
obdržali sv. apoštolovia a učenici od Majstra svojeho
nebeského, Pána ježiša Krista, a potom napísali. Jako
je už spomenuté, Pán ]ežiš ocenil zákon Mojžíšov
a knihy prorocké. On poukázal na sv. Písmo Starého
zákonu jako (na prameň zjavenia Svojeho) keď riekol
(Ján 5, 39): »Spytujte Písma — — a tie sú, ktoré vy
dávajú svedoctvo o Mne.c _A vyslaným učenikom Jána

KrstiteÍa poukazuje na vyplnenie proroctva Isaiaša
proroka (35, 5 do 61), ktoré sa vyplnilo na Nom, jako
na Spasitelovi, keď riekol im (Mat. II, 4, s): »Iďte a
zvestujte ]ánovi, čo s_te slyšali a videli. Slepí vidia,
kulhaví c_hodia, málomocní sa očisťujú, hluchí s]yšia,
mrtví vstávajú z mrtvých, chudobným zvestuje sa evan

ieliumm A sv. Písmo Starého

zákonu prešlo —do

majetku sv. Církve, ktoré používala, vyjmúc
obradných zákonov a spoločensko-politických
ustanovení židovských.
Sbierka knih s_v.Písma Starého zákonu nebola
dokončená za časov apoštolských. Sami Židia neboli
usrozumení ohladom mnohých spisov; a ešte i po zkaze
mesta Jeruzaléma (r. 70.) dohadovali sa Židia medzi

sebou 0 knihe Príslovia,
Knihe Syna Sirachovho
Esther.

o Speve spevov, o
(Ekklesiastes),
o Knihe

Sv. apoštolovia používali alexandrinský-grécky

preklad sv. Písma Starého zákonu, Septuaginta
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menovaný, okolo r. 250. pred Kristom Pánom shotovený,
's ktorým prevzali i knihy, napísané povodne grécky
a nie hebraisky, čo stalo sa medzi zajatím babylon
ským a panovaním rimským nad Židmi, jako knihy

Mach ab ej ské, knihu Múdrosti

a iné deuterokano

nické knihy; tento preklad nevytisly iné grécke pre
klady, zhotovené V duchu židovskom a ebionitskom.

Židovský rabbi (učitel)Akibha

a prekladatel Akvila

pokazili okolo r. 129. po Kr. P. osnovu (tekst) spisov
starozákonných, aby zatemnili tie stati sv. Písma, ktoré
poťahovaly sa na Vykupitela sveta, Pána ježiša Krista

Neskór povýšili Židia Talmud (ústnepodanie
židovské)nad pokazené spisy starozákonné
a riadili sa výlučné dla neho, čohopridr'žajúsa
i za časov našich. Sv. apoštolovia používali výpovedix
a stati z knih sv. Písma Starého zákonu d'la prekladu

gréckeho Sep tu aginty,

jako je už spomenuté, vo

sv. Písme Nového zákonu najčastejšie volne, dla paměti,
v spojení a prirovnani s inými, ich nasledovali sv.
Otcovía apoštolskí a církevní, ktorí podobne volne
citovali (prejimali) vo spisoch svojich výpovedi a stati
zo zákonu Mojžíšovho a z prorokov.
Do sbierky knih sv. Písma Nového zákonu náležia:

št yri

evan j eli umy,

spísané svátými apoštolami

Matúšom a Jánom, a učeníkamisv. Jánom Mar

kom a Lukášom; Skutky apoštolské, spísané
sv. Lukášom; 14listov sv. apoštolaPavla; list
sv. ap. Jakoba; dva listy sv. ap. Petra; tri
listy sv. ap.]ána; list sv. ap.Judáša Thadeaša
a Zjavenie sv. ap. Jána. Táto sbierka nebola ešte
v prvom storočí hotová; ale v druhom storočí

bola už ustálená a všeobecne užívaná. Myslí
sa, že dva listy sv. Pavla

sa ztratily. Poneváč jednotlivé
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spisy s počiatku boly venované iba jednotlivým cirkev
ným obcam a kruhom, a u týchto Výlučne sa precho
vávaly, i neboly rozširova-né rovnako po všetkých
cirkvách, nuž pochybovalo sa kde-tu o pravosti ich,

jako na priklad o druhom liste sv. Petra a o Zja
Vení sv. Jána; ale na začiatkuštvrtého storočia
zamlkly i tieto pochybnosti a jako Všetkycírkevně
obce srovnávaly sa od počiatku ohladom štýr

evanjelií, Skutkov apoštolských

sv.

a váčšiny

listov, podobne svorné boly všetky cirkevné obce
i ohladom ostatných spisov.
Od počiatku založenia sv. Církve čítavané bývaly
pri službách Božích v cirkevných sboroch jednotlivé
stati z týchto spisov novozákonných, i boly buď ústne
buď písomne vysvetlované. Učený Origenes (1-r. 254.)
napisal kommentáry (Tópoc, výklady; ě'xůsazc)ahomilie
(úpe/lla,priatelský rozhovor), v ktorých vysvetloval skoro
celé sv. Písmo, a sostavil sbierku, _pozostávajúcu zo

šest' osnov (tekstov), tak zvanú Hexaplu (Tč ším/lá).
Ku osvetleniu svojemu jednotlivých statí sv. Písma po
žíval ústneho podania apoštolského.
Učenie sv. Církve () Bohu Otcu.

Hned na počiatku založenia a rozvíňovania svo
jeho nútená bola sv. Církev v oči Židom a pohanom,
i v oči pohanským Íubomudrcom a nezdarným synom
svojim, bludárom, určite vyslovít'Vieru svoju v jednoho
Boha a učenie svoje o vlastnosťach a prirodzenosti
Jeho. To stalo sa na shromaždení sv. apoštolov v Jeru

saleme (r. 51.), vyslovenímapoštolského

vyznania

viery. Sv. Irenej (1-r. 202. Adv. Haeres. L. I. c. 10)
dosvedčuje, že toto pravidlo viery obsíahla sv. Církev
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od sv. apoštolov a učenikov Pána a vždy prechovávala
' ho. Sv. apoštolovía a najstarší učitelia sv. Církve opierali
sa na zjavenie starozákonné (Žalm 18, I do 3; Kniha
\múdrosti 13, I) a na učenie Ježiša Krista, i boli toho

presvedčenia, že jestvovanie

(bytost') Boha dá sa

pochopovat' už' samým rozumom Íudským; lebo že pri
rodzeným zjavenim Božím objavilo sa na stvorených
vecach, že Boh je jeden, večný, StvoriteÍ a Zachová
vateÍ všetkého, čo jest atď. I hlásali, že nepoznanie
pravého Boha u pohanov je najsmutnejším poblúdením
rozumu Íudského. "Tak píše sv. Pavel (Rim. I, 19 do 25)
o pohanoch: »Preto, že to, čo poznatelné je na Bohu,
je _unich zjavené; lebo Boh zjavil im to. Veď nevidomé
(vlastnosti) u Neho sú od stvorenia sveta V učinených
vecach poznateÍné a vidomé, totižto večná moc a Bož
stvo Jeho, tak že sa nemóžu ničím ospravedlňovat'. Veď
keď boli poznali Boha, neoslavovali Ho jako Boha, ani
neďakovali Jemu, ale boli márnivými v myšlienkach
svojich, a nemúdre srdce ich bolo zatemnené; oni vy—
dávali sa za múdryc'h, ale stali sa bláznami. A zameníli
slávu neporušítelného Boha za podobenstvo a obraz
porušítelného človeka, i ptáctva a štvomožcov a plazov.
Preto ponechal ich Boh žiadosťam srdca ich, nečistote,
tak že hanobili telá svoje sami na sebe; ich, ktorí za
menili pravdu Božiu za lož a radšej klaňali sa a slúbili
stvoreniu, než Stvoritelovi, ktorý nech je zvelebovaný
na veky! Najstarší učitelia sv. Církve prízvukovali

najma vieru V jednoho Boha .proti mnohobožstvu
pohanskému (polytheismus), proti dvojbožstvu manichej
skému (dualismus) a proti blúznivej vyviňovacej (ema

nativnej) sústave Gnostikov. Tak písal Athenagoras
(1- r. 166. Leg. p. Christ. c. 29.): »Otec, Syn a Duch
Svatý sú dla bytosti jedno, totižto Boh; ale rozdieÍnosť
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v poriadku je rozličnosťou Osóbm Odvrhli v oči po
hanov a Židov učenie o prírode Íudskej Božstva (an
thropomorlismus), delenie bytostí Božskej v rozličné
podstati (substancie), rozdelovanie vlastností Božských,
nedostupné oddialenie najvyššieho Boha od stvorených
vecí, ktoré možu byť iba dielom najvyššej bytosti
Božej.
Najstarší učitelia sv. Církve hlásali za sv. apošto

lami, že Boh Otec stvoril svet z ničoho, jako to
vyslovilo zrejme sv. Písmo (II. Mach. 7, 28; Rim.4, 17;
Ján 17, 5; Mat. 13, 35) a nie nejaký demiurg (Bypeoupróc),

alebo archon (ó áplwv), — že svet, ktorý stvoril Boh,
bol dobrý, že hmota (materia, hyle, 5/17)nebola sídlom
zlého (hriechu); lež že zlé povstalo iba neskor násled
kom zneužitia svobodnej vole Íudskej a preto, že dla
prírody nemůžu byt' rozličné triedy ludí, jako duchov
ných (pneumatických, nveuyanxož), duševných (psychic
kých, gbulzxož)a fysických. Učili, že Boh stvoril anjelov,
z ktorých niektorí svevoÍou svojou stali sa zlými'-du
chami, diablami. Tvrdili, že, ačkolvek človek poznat'
móže jestvovanie (bytost') Boha rozumom svojim zo

stvorených vecí, predsa, že“bytosť Jeho je nepochopi
telná slabému rozumu Íudskému. Preto hovorí Minu
cius Felix v tret'om storočí (»Oktaviana c. 18.): »Ne—
můžeme videt' Boha, ani pochopit', iba Sebe Sam'ému
je známy v celej velkosti Svojej; nám je srdce pri
úzkym k poznaniu Jeho, a tak dóstojne oceňujeme
Jeho, keď naznačujeme Ho jako neocenitelné-ho. _Kto
veri, že zná velkosť Boha, ten zmenšuje .ju; kto nechce
zmenšovat ju, ten nepoznáva ju.:
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Učenie sv. Církve o l'ánu Ježíšovi liristovi.

Jako hlásali najstarší učitelia sv. Církve, že možno
je poznat' rozumom ludským jestvovanie (bytost') Boha,
že Boh dla bytosti Svojej je iba jeden, a že Boh Otec
stvoril svet z ničoho: podobne učili, že Slovo (Abroc,
Logos, Ján I, 14), Syn Boží, Pán Ježíš Kristus, stal sa
človekom, aby spasil zavrhnutých ludí, a že veriaci
človek skrze zásluhy Pána Ježiša Krista obsahuje od
pustenie hriechov svojich. Toto učenie svoje čerpali
učitelovia sv. Církve z proroctví messiašských, ktoré
našli vyjadrené v “knihách Mojžíšových, v Žalmoch a u
prorokov starozákonných, i zo SpÍSOVNového zákonu,
najma zo spisov sv. apoštola a evanjelistu Jána, a sv.
ap. Pavla. Veď sv. Ján učil, že Pán Ježíš Kristus má
tú istú prirodzenost' a tie isté vlastnosti Božie__jakoBoh
Otec; i povznášal večnost' Jeho, všemohúcnosť, vše
vedúcnost', svátost a najvyššiu dobrotu. Uvádzal meno
Jeho Božské, ktoré náležalo Jemu od večnosti, vypo
čitoval skutky Jeho Božské, ktoré konal na zemi,
i dokázal, že úcta Božská náleží Jemu. Hlásal, že Syn
Boží stal sa človekom, aby mohol vykúpíť a spasit' ludi
smrťou Svojou na kríži. Poukazuje, že Syn Boží, Ježíš
Kristus, prebýval medzi luďrni a že apoštolovía boli
svedkarni velebnosti a slávy Jeho Božskej, ktorá pri
slúchala Jemu jako jednorodenému Synu Božiemu. I sv.
Pavel učil o Pánu Ježíšovi, že stal sa Prostredníkom
medzi Bohom Otcom _a luďmí (Žid. 9, 15; I. Tim. 2, 5)
dobrovolnou smrťou Svojou (I. Kor. II, 25; II. Kor.
5, 18; Gal. 4, 4, 5; Žid. 7, '22; Rim. 5, 9), že zadost'
učinil spravodlivosti Božej, i zjavil milosrdenstvo Svoje,
a že ludia_ obsiahli skrze Neho odpustenie hriechov
(Rim. 3, 25). A jako vůbec sv. Písmo Nového zákonu
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povznášalo a prizvukovalo Božskost' a Íudskost' Pána
ježiša Krista, podobne hájili a ohlasovali sv. Otcovia
apoštolskí a církevní proti n'ápadom židovským, pohan—
ským a bludoverským Božstvo Jeho a Íudskost', smrť
a vstanie Jeho z mrtvých. Opisujú Krista..Pána jako
nového praotca, druhého Adama, telesnú Matku Jeho,
míloStivú, archanjelom zvelebovanú a pozdravenú Pannu
Mariu, jakoby druhů Evu, orodOVnicu prvej Evy, ktorej
poslušnosťou napravená bola neposlušnost tej prvej Evy.
Medzi inými sv. Otcami hájil Božstvd Pána ]ežiša
Krista učeník sv. ap. Jána, sv. .Ignác, biskup z An
tiochie (1-r. 107.), ktorý písal veriacim v meste Smyrne:
»Zvelebujem Ježiša Krista, Boha našeho, ktorý Sám

Sebou tak velmi osvietilnás.< Sv. Klemens

Rímský,

učeník apoštolský a pápež (1- r. 101), písal Korinťanom
(II., 0. 12.) takto: »Vyznávať nám treba Krista jako

Boha, jako Súdcu živých a mrtvých.: Sv. Pol ykarp,
učeník sv. Jána (1- r. 166.), píše v liste svojom Fili p

pánom

(c. 6.): »My šme pred tvárou Pána Boha, a

treba je, aby sme sa' dostavili pred súdnu stolicu Kri—
stovu . . . . Kto nevyznáVa, že Ježíš Kristus prišiel v tele,
je antikrist ;_kto nevyznáva mučeníctvo kríža, je z diabla;
kto prekrucuje slovo Božie dÍa Íúbosti svojej a hovo
rieva, že niet vzkriesenia z mrtvých a žiadneho súdu,

ten je prvorodzeným synom satanášovým.: Sv. justin
(1- r. 167.) v rozhovore svojom so Židom Tryfonom
hovorí: »Vy (Židia) zavraždili ste Spravodlivého a teraz
preklínate všetkých tých, ktorí skladajú nádej v Neho,
a keby ste mali moc, nuž by ste i Celkom zničili ich
a vykorenili. Nikto neuškodíl tolko kresťanom než vy
(Židia). Všetko vzbúrili ste proti nim. Keď ste pribili na
kríž Spravodlivého, skrze ktorého bývajú uzdravené
rany tých, ktorí idú skrze Neho k Otcoví, i keď ste
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,vídelí, že Opat vstal z mrtvých a vystúpil na nebe: nuž
vysielali ste z jerusalema Íudí do celého sveta, ktorí
núteni boli hovorit, že medzi vami povstala hnusná (ne
návidená) sekta, ktorá má za póvodcu Ježiša Galilej
ského. Vydali ste roztrusovať o ňom a o nasledovníkoch
jeho i nehanebností! I teraz ešte hovoríevate', že táto
sekta neuznáva žiadneho Boha.: A na inom mieste
(63, 48) hovorí: »Všetkým právom bývajú obviňování
tí (t. j. Židia, Ebionití, Gnostici), ktorí držía Syna za
Otca, že nepoznávajú ani Otca, ani nevería na Syna
Otcovho.: A v apologií svojej hovorí (c. 3, 63, 48):
»Teda keď On je Slovo a prvorodzený syn Boha, nuž
je i Boh, ktorý driev zjavíl sa Mojžíšovi v ohnivom
plameni a ostatným prorokom, a teraz za času pano
vania vašeho (t; j. cisárov rímských) z Panny narodil
sa; dÍa vóle Otča .a človekom sa stal, aby tých, ktorí
vería v Neho, spasil.: Učený Íubomudrm (okolo r. 177.)

Athenagoras

písal (Leg. pro Christ.:) »Kto by sa

nečudoval, keď slyší, že ti bývajů nazvaní neznabohami,
ktorí učia: Otec je Boh, Syn je Boh i Duch Svatý je
Bob?: A sv. Irenej,
biskUp z Lyonu. v Gallií, písal
proti kacierstvám

medzi iným

(Lib. III.,! 'c. 2. et "III.,

c. 239: »Všetky kolená nech sa sohýňajú pred Ježíšom
Kristom, Pánom naším a Bohom, pred Vykůpítelom
a KráÍom, pred Synom Božím, ktorý je Boh!a To isté
vyznávajú Te rtullian
(1-r. 240. De fuga 12.; Adv.

Jud.c.10.)a Klemens Alexandrinský
Učený Origenes

(1-r. 217.).

(1- r. 354.) píše proti Celsoví,

ktorý vyhlásil kresťanstvo za bláznovstvo a víeru v dó
stojnost Božskú Pána Ježíša Krista za blud: »Bolo by
asnáď. prímeranejšie bývalo nasledovat Krista, ktorý
zachovával hlboké mlčenie pred súdcamí Svojimi a na
osočovanie n'epriateÍov Svojích odpovedal iba svátosťou
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života Svojeho a skvelost'ou zázrakov Svojich. Podobne
_mohlo by sa považovať asnáď za niečo zbytočného
podvracat' osočovania, ktoré neunavujú zlosť Íudi, keď
roztrusujú ich proti Nemu, pbneváč On obraňuje sa
dostatočne skrze stálu cnosť opravdivých učenikov Svo
jich, ktorej skvelosť rozptyluje každú lož. Preto nepíšem
ani ja pre pravoveriacich; veď Obranný spis bol by
pre nich skutočne zbytečným; ale ja pišem pre ne—
veriacich, ktorým toto—poučenie može byt' užitočným.
OhÍadom proroctví požaduje slušnost, že má sa im pri
pisovat' aspoň tolko vierohodnosti, jako knihám iných
národov. Velká starožitnost' ich nedá sa upierať, keď sa
pováža dóvody, ktoré uvádza Jofsef Flavius, ktorého
vážnost má veÍkú váhu. Ani Mojžíš, ani proroci, ani
Kristus a 'učeníci Jeho neučinili nič, čo by nebolo
bývalo Boha úplne dóstojné, dobrým mravom a spoloč
nosti Íudskej velmi prospešné. Oni boli prvými, ktorí
konali to, čo učili, a účinok bol veliký a trvácny.
Mojžíš vypestoval celý národ, ktorý bol spravovaný
svátýmí zákonami; Kristus shromáždil Všetky národy
v poznani pravého Boha a V konaní všetkých cností.
Klamári a zločinci nenamáhajú sa, aby napravili Íudí.a
A dalej (De Princip. I. c. 2.; [Ie—plápzóv) hovori—', »Aby

si poznal, že všemohúcnost' Otca i Syna je tá" istá,
práve tak jako On je jeden a ten istý Boh a Pán
s Otcom, počuj na tento Spósob Jána .. . . A jako
nikto nemá byť obrazeným, že Boh je Otec, poneváč
i Spasitel je Boh: podobne, poneváč Ot'ec nazýva sa
všemohúcim, nemá byť nikto obrazeným, že i Syn Boží_
nazývaný býva všemohúcimmr
Túto vieru kresťanskú, že Ježíš Kristus, Spasitel
sveta, je.Boh a Človek spolu, znali i pohanskí súdcovia
a učenci. Miestodržitel Plinius
písal (L. X. ep. 97.)
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. cisárovi Trajanovi
(od r. 98. do r. n7.)ž »Že kre
st'ania prespevujú Ježíšovi Kristovi jako Bohu svojemu
chválospevy.: Zaťatý pohanský lubomudrc Celsus
(okolo r. 161. do r. ISO.) vytýkal krest'anom:

>Vysmíe—

vate tých, ktorí klaňajú sa Jupiterovi, lebo že hrob jeho
ukazuje sa na Krete, a predsa i vy klaniate sa človekovi,
ktorý bol pochovaným: A hovorí (Lib. 1. n. 26.), že
krest'ania vyhlasovali o Nom to, že je Synom Božím
(»vopzaůévra fun) szanaóv
užňv ez'vaz mů daní).: A

posmeváčsky neznaboh Lucian

zo

Samosaty

(+ r. zoo.) hovorí v spise svojom, »Smrť Peregrina
Proteac menovanom, toto: »Oni (krest'ania) zapierajú
bohov gréckych, ale klaňajú sa Ukrižovanému a žijú

dla, príkazov Jeho.:

Za panovania cisárov Diokle

ciana a Galeria napisal(r.303.)Hi'erok1es, miesto
držitel v Bythinii, dve knihy proti kresťanom, V ktorých

bájočného Apollonia

Tyanského

porovnávals

Pánom Ježišom Kristom, i doložil: »My neuznávame
toho (Apollonia), ktorý konal velké veci (?!), za žiad
neho boha, ale iba za človeka, ktorého milovali bo
hovia; naproti tomu zvelebujú krest'ania Ježiša Krista
jako Boha pre niekolko zázrakov.:
Krest'ania od prvopočiatku vždycky verili, že Pán
Ježíš Kristus je jednorodzený Syn Boží, Boh a Človek
spolu, že je Prorok, najvyšší Kňaz a Král neba a zeme,
Vykupitel a Spasitel celého Íudského pokolenia, spra
vodlivý Súdca, ktorý bude súdiť živých i mrtvých. Túto
vieru v Bohočloveka, Pána našeho Ježiša Krista, vy
znávali slavnostne na krvavých popraviskách sv. muče

nící,jako Symforian, Perpetua a Felix, istátisice
iní, ktorí za. ňu cedili krv svoju s najváčšou radosťou
a pri hrozných mukách obetovalí život svoj pozemský.
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Učenie sv. Církve () Duchu Svátom.

V Starom zákone objavuje sa nám iba hmlisté

poukazovanie na Ducha

Svatého

(I. Mojž. I, 2;

II. 31, 3; Súdcov 6, 34; 14, 6, 19; 15, 14; Kn. Múdrosti

7, 22). Pán Ježíš Kristus označuje Ducha

Sv'átého

(Mat. 28, 19) jako Boha, ďalej jako živého Utešitela,
ktorý pochádza od Otca a oslavuje Jeho a zvelebuje,
v pravde ríadi Církev a v započatom diele spasenia
pokračuje skrze vtelenie Syna Božieho, i ktorý sostu
puje na ludi a v nich prebýva. V tomto smysle hovoril
Kristus Pán apoštolom (Ján 14, 16 a 17): »A Ja budem
prosit' Otca, a dá vám iného UtešiteÍa, aby zostával
s vami na veky, Ducha pravdy, ktorého nemóže prijat'
svet; lebo nevidí Ho, ani nezná Ho Čponeváč totižto
iba o pozemské veci dbá, tie uznáva a v ne dóveruj'e);
ale vy poznáte Ho (dla účinku totižto, že od Otca a odo
Mňa vychádza & s Otcom a so Mnou rovný Boh je),
lebo zostane u vás a bude vo Vás.: A to sa i stalo;

lebo Skutky

apoštolské

(2, I do 4) hovoria: »A

keď sa naplnilo páťdesiat dní, boli všetci (apoštolovia)
spolu na jednom mieste — a naplnení sú všetci Duchom
Svatým a počali mluvit' rozličnými jazykami, jako Duch
Svatý dával im vymlúvať.c A sv. apoštolovia posilnení
Duchom Svatým hlásali neohrožene po celom svete
slovo Božie, rozširovali pri mnohých prekážkach svátú
Církev a ohlasovali vieru v Boha Otca i Syna i Ducha
Svatého. Jako Boha označovali Ducha Svatého meno

vite sv. Peter

(Skut. ap. 5, 3 a 4) a sv. Pavel (I. Kor.

2, IO do 14; 3, 16 a 17).

A túto vieru v D ucha Sv'átéh o ohlasovalii naj
starší učitelia sv. Církve.

Sv. Ignác

(1—r. IO7.)—
učeník

apoštolský, píše veriacim v Magnesii (n. I3.): »Usilujte
18
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- sa, aby ste sa utvrdílí v článkoch Viery (dogmatoch)
Pána a apoštolov, aby všetko, čo činíte, šťastne sa Vám
darilo, telom i duchom, Skrze Vieru a lásku, V Synovi
a Otcovi a V Duchu Svátom. Buďte poddaní biskupovi
& sebe vzájomne, jako Ježíš Kristus Otcovi dla tela,
a apoštolovia Kristovi a Otcovi a Duchu Svatému.:
Týmito slovami označuje sv. Ignác dost' zrejme, že
Duch Svatý je s Otcom a so Synom ten samý Boh.

A sputnaný sv. Pol ykarp (1-r. 166.), druhý učeník
apoštolský, jako církev V Sm yrne o umučení jeho
píSala (n. 14), končil modlitbu svoju k Bohu Otcu týmíto
slovami: »Preto chválím za Všetko Teba, ďakujem Tebe,
zvelebujem Teba, s večným a nebeským JežíšOm Krí
stom, milým Synom Tvojim, s ktorým Tebe a Duchu
Svatému sláva, teraz i na budúce veky. Amen < SV.
]us t-ín (1-r. Ió7.)_piše V prvej apologií svojej (n. 13, óI.):
»Teda, ktorý človek zdravého rozumu neuznával by,

že nie sme neznabohmi, ktorí ctíme Tvorca tohoto
všehomíru . . . . My preukážeme, že vyznávame týchto
vecí UčíteÍa Svojeho, k tomu úradu narodeného, ježíša
Krista, pod Pontským Pilátom, pod Vladárom to Judska,
za časov cisára Tiberia ukrižovaného, jako pravého
Syna Božieho, jako sme boli poučení, a tohoto Samého
na druhom mieste, i prorockého Ducha V treťom rade,
a ctíme nie bez príčiny. — Ale i v mene ježiša Krista,
__“
pod Pontským “Pilátom ukrižovaného,

a V mene Ducha

F*Svátého, ktorý skrze prorokov predpovedal všetko
k Ježíšovi sa pot'ahujúce, ten, ktorý býva osvietený

(pokrstený), býva i obmytý.: 'Athenagoras

(r. 177.)

hovorí V ob_rannom spise svojom (n. m): »Teda kto
by sa nedivil, že neznabohami bývame nazvaní, my,
ktorí ohlasujeme Boha Otca a Syna, Boha Ducha Sva
tého, a jako poukazujeme moc Ich (silu, ďóxapcv, po
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tentiam) v jednote, tak i rozdie v poradí.?c Sv. Irenej
(1- r. 202., Proti kaciers. I. I. c. IO. n. L) píše: »Cirkev,

ačkolvek je rozšírená po celom svete až po najkraj
nejšíe hranice zeme, prechováva vieru' tú, ktorú obsiahla
od apoštolov a učeníkov ich, v jednoho Boha všemo
húceho Otca, — v jednoho Ježiša Krista,_ Syna Bo
žieho, vteleného pre spasenie naše, a v Ducha Svatého,
ktorý predpovedal skrze prorokov odpustenie a príchod
Bohax A Klemens Alexandrinský
(1—
r. 217.Paed.
I. c. 6.) vyvoláva: »Č) tajomstvený zázrak! jedon je
sice všetkých Otec, jedno je i Slovo všetkých, a Duch
Svatý jedon a Sám je všade.<< Učený Origen es
(1- r. 254. Hom. II. in l\\Ium. n. S.) píše: »Tak je (Duch

Svatý) Svatým, aby neb-ol učinený Svatým. Veď Jemu
zovnútorne alebo z inakade neprislúcha posvátenie,
ktoré driev nebolo, ale vždycky je Svatý, ani nedostal
počiatok svátosti. Podobným spósobom má sa rozumiet'
o Otcovi a Synovi. Veď samá podstata Trojice je, ktorá
nie zovnútorne obsiahla posvátenie, ale prirodzenost'ou
Svoiou je Sv'átá. Avšak“ všetko stvorenie alebo omilo
stením Ducha Svatého, alebo dla zásluh _posVátené me
nuje sa svatým.: A na inom mieste hovorí (Homil 12.
in Num. n. I.): »I'ný než Otec j'e Syn, a nie ten Istý
je Syn, jako i Otec, — Iný i Sám (Duch Svatý) je než
Otec a Syn. Teda je tento rozdiel troch Osob v Otcovi
a v Synovi a v Duchu Svátom. Ale podstata je jedna,
a jedna je priro'dzenost' Trojice.—xA v knihe o zásadách
(De princ. I. c. 3. n. 2. et 3.) hovorí: »Q Duchu Sv'á
tom, že jestvuje, poučily nás mnohé písma. — 'Duch
Sv'átý, ktorý Sám skúma i vyvýšenost' Božstva, zjavuje
Boha, komu On chce (I. č. 3I.).o< Sv. Hippolyt
(1- r. 235. Contr. Noět. c. 14.) hovorí: »Jedon je Boh;
ktorý rozkazuje, Otec; ktorý poslúcha, Syn; ktorý učí
18*
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-vedu, Duch Svatý; Otec, ktorý je nado všetko, Syn
skrze všetko, Duch Svatý vo všetkom. Ináč jednoho
Boha nemůžeme

rozumíet', iba keď opravdive ver—íme

Otcovi a Synovi 'a Duchu Svatému.:

i Tertullian

A podobne učil

(Adv. Prax. c. I3.).

Teda sv. Církev podobne učila v tej dobe po

apoštolskej, jako dnes učí o Duchu Svátom,

že je

On tret'ou osobou Božskou, že je pravý Boh, & preto
s Otcom a so Synom Večný, Vševedúci, Všemohúci
Svatý, Mílostivý, nás posv'át'ujúci a hodný úcty Božskej
i poklony.
Učenie sv. Církve () najsválejšej
Božej.

nerozdiel'nej Trojicí

Podobne, jako sv. otcovia Církve verilí a ohlaso
vali jednoho Boha vo troch osobách, ohlasovali a vy

znávalii víeru V najsvátejšiu „nerozdieÍnu Trojícu
Bož iu. Túto vieru svoju zakladalí na slová, ktoré
Božský SpasiteÍ Ježíš Kristus hovoril apoštolom, keď
úplnou mocou Svojou opatrených, vysielal ich jako učí
teÍov, kňazov a riadíteÍov Církve do celého sveta (Mat.
'28, 19): »Iďte a učte všetky národy, a-krst'te ích v mene
Otca i Syna i Ducha Svatéhoc To samé ohlasovali sv.
apoštolovia po celom svete všade, kamkoÍvek prišli.
Sv. Ján apoštol píše V liste svojom (I. 5, 7): »Traja
sú, ktorí svedoctvo vydávajú na nebi: Otec, Slovo a
Duch Svatý, a tito Traja sú jedno.: Sv. Pavel
(II. Korint. 13, 13) dokončuje list svoj slovamí, vyznáva
júcími najsv. Trojícu: »Milost'Pána našeho Ježíša Krista
a láska Božía a účastenstvo Ducha Svatého buď so
všetkými vami.a 'A sv. Peter začína prvý ]íst svoj,

písaný rozptýleným veríacim v Ponte,

v Galacií,
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V'Kappadocii,

V Asii a V Bithynii

(I, I do 2):

»Peter, apoštol ]ežiša Krista, vyvoleným príchodzím . ..
podla predzvedenia Boha Otca, ku posváteniu Ducha,
ku poslušenstvu a skropeniu krve ]ežiša Krista. Milost'
vám a_pokoj buď rozmnoženýla
Najstarší sv. Otcovia Církve spojujú tri osoby
Božské V jednu nerozdielnu najsv. Trojícu, vyznávajú
V Božstve spolnosť či jednotu, silu V jednote, tú samú
bytost', jako i osobytnost', rozdiel V poradí, róznost'

v „osobách. Athenagoras
('i' r. 166.) písal v spise
svojom Legat. pro Chr. »Poslanie pre krest'anow,
n. 12; 24: »K budúcemu životu bývame vedení, keď
poznávame Boha a Slovo Jeho, tiež vtedy (keď pozná
vame), jaká je jednota (Spojenie) Syna s Otcom, jaké
Spojenie Otca so Synom, čo je Duch, jaká. je jednota
Troch a Vjednote róznost' Ducha, Syna, Otca. — Otec,
Syn a Duch Svatý sú dla prirodzenosti (óóvapu, sub
stantia) jedno, totižto Boh, ale róznost' V poradí je
róznosťou osob.“ SV. Justin (1-r. 167.) hovorí V obran
nom spise svojom: »Vzývame Stvon'tela Všehomíra, na
druhom mieste Syna & na tret'om prorockého Ducha.:

Sv. Theofilus,

biskup V Antiochii

(? r. 186.)po

učuje o Bohu a Vlastnost'ach jeho, i používal už (ll. c. IS.)

meno Trojica (szág, Trinitas), jako i Tertullian
(+ r. 220. lebo 240. Adv. Prax. c. 4. XV. n. 31. in Ps.
147.13.) o panujúcej a dóstojnej vzývania najsv. Trojici.
Zo spisov posledného cirkevného učenca tohoto možno
sa presvedčiť, jako sv. Církev za doby jeho pevne
verila, že jeden Boh je vo troch osobách Sám od Seba
bytost'ou najdokonalejšou, že Syn je splodený od Otca
od večnosti a že Duch Svatý pochádza od Otca a od

Syna tiež od večnosti. Klemens Alexandrinský
(1- r. 217. III. 15.) vyzýva ku zvelebovaniu Otca,

Syna
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a Ducha Svatého, jako jednoho Boha. Učený Orige—
nes (1- r. 254.) písal vo vysvetlovaní svojom (In Cant.
]. 3., 2, g): »Lebo ten Istý, ktorý tam sa vyrozumieva
Trojica pre róznosť osób, tu jedon Boh pre jednotu
podstaty (dáva/nc, substantia).<=A vo vysvetlovaní svojom
o liste sv. Pavla„ Rimanom (1. 8. n. S.) doposlanom,

hovorí: »My vyznávame vieru v Otca, Syna a Ducha
Svatého celkom úplne a dokonale, “ktorá nič rozdieln'eho,
nič rozličného, pič zovnútorného neuznáva v Trojici.:
Sv. C yp rian,

biskup V Karthagu (r. 258.) píSal (Ep. __72.

ad Jubajan.): »Kristus Sám rozkázal krstit' národy v-plnej

a spojenejTrojici.: Sv. Dionys Alexandrinský
(1- r. 264.) zaklučil spis svoj o tajomstve najsv. Trojice,
jako to sv. Atha-rr'ás (De decr. Nicaen. syn. c. 26.)
dosvedčuje, týmito slovami: »Podívuhodná jednota
Božská nemá byť delená vo tri Božstvá, ani nesmie byt'
narušená dóstojnosť & nado všetko vyvýšená spanilost'
(majestátnost') Pána výrazom ,stvorenie“; lež treba nám—
verit' v Boha, všemohúceho Otca, a v ježiša Krista,
Syna Jeho, a v Ducha Svátého, i- že Slovo je sjedno
tené s Bohom všehomíra. Ja a Otec, hovorí. Kristus,
sme jedno. A: ja som v Otcovi a Otec je vo Mne_
Tak zachovaná bude n'eporušene Trojica Božia a svaté
učenie o jednotex A sv. Hippolyt
(1-r. 235.) hovorí:
»jeden je Boh, ktorý rozkazuje, Otec; ktorý poslúcha,
Syn; ktorý učí vedu, Duch Svatý. . . . Ináč nemůžeme
rozumiet'jednoho Boha, iba keď opravdive veríme Otcovi,
a Synovi a Duchu Svatému“ A“ sv. C y rill, skoro

súčasný biskup v Jerusaleme

(1- r. 386.) hovorí

(Cat. 16. c. 4.): »Nádej naša je v OtcČL a v Syna
a v Ducha Sv'átého. Neoznamujeme troch Bohov;
avšak s Duchom Sv'átým, skrze jednoho Syna, ohlasu
íeme jednoho Boha. Nerozdielna je Viera, nerozlučná
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úcta. Ani nerozdeÍujeme najsv. Trojicu, ani nerobíme
zmátok (zamiešanie, nelad, konfusiu).c Toto vyznávanie
najsvátejšej nerozdielnej Trojice Božej vyráža sa už
iv najstaršom krest'anskom večerňajšom chválosp'eve
(hymne).
Učcnic sv. Církve q anjelnch & () zlých duchoch.

F_rvé miesto medzi vecami, ktoré stvoril všemohúci
Boh, zaujímajú čistí duchovia, najdokonalejší to odblesk
obrazu Božieho, obdarení rozumom a svobodnou vóÍou,
prostredníci medzi Bohom a Íuďmi, ktorých menujeme

anj elami.
Už knihy Starého zákona svedčia o jestvova—ní
anjelov a prípomínajú, jako sa zjavovali Íuďom. Anjelia
zjavili sa Ab raham ovi pred zkazou Sodomy (I. Mojž.
18, I & nash), i keď vztiahol ruku, aby syna svojeho,
I's aka, zabil a obetoval (I. Mojž. 22, II); ochraňovali
Ismaela, „syna Hagary ll. Mojž. 21,17); ochránili od
zahynutia Lota s rodinou (I. Mojž. 19, I a nasl.); an

jelov uzrel Jakob

na divotvornom rebríku; anjelia

sprevádzaliIsraelitov

na púšti; anjel Rafael spre

vádzal Tobiašia do Gadesu a uzdravil staršieho To
bia-ša a Saru, dcéru Raguelovu (Tob. 3, 25; 5, 5),
ipoučil ho o sedmorom čísle tých, ktorí stoja pred
trónom Božím; prorok I saiaš počul, jako anjelia tri
krát prespevovali chválospev »Svatýz; anjel Gabriel
oznámil prorokovi Danielovi
predpovedanie 0 ne
cudnom královi (Dan. 8, 16) a zase o 70 týždňoch
(Dan. 9, 21),

V plnosti času a v Novom zákone objavujú sa

tiež anjelia. Archanjel zvestOValZacharia'šovi
narodenie predchodcu Pána, sv. jána Krstitela
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(Luk.1,II); archanjelGabriel oznámilPanne Marii
vleleniea narodenieSpasitela BožskéhotMat.1,2o);

anjelia ohlasovalipastierom nar'odenie Syna
Božieho

tLuk. 2, g); anjelia

Ježíšovi

po štyridsat'dennompóste ]eho a v pokúšaní

(Mat. 4, II); anjelia

posluhovali Pánu

posilňovaliSp asitela

dokoná

vajúceho na kríži (Luk. 22, 43); an j elia nachádzali sa
pri hroběÝeh'o, keď z neho. zázračne povstal, a ozna
movali vzkn'esenie Jeho (Mat.—
28, 2; Marek. 16, 5; Ján.

20, 11), a keď vystupoval na nebe, predpovedali an
j elia druhý prích'od Jeho na zem (Skut. ap. 1, 10).

I svatým apoštolom

zjavovali sa anjelia. Anjel

vysvobodil zo žaláru apoštolov (Skut. ap. 5, 19) a neskór

sv. Petra (Skut. ap. 12,7). A Sám Ježíš Kristus
oznamoval zretelnými slovami důstojnost a úkol an
jelov. Predstavuje ich jako strážcov a ochrancov ludí,
keď hovoril (Mat-.,18, 10); »Vidzte, aby ste nepotupovali

žiadneho z týchto malučkých; lebo pravím vám, že
anjelía ich V nebesách vždy vidia tvár Otca Mójho,
ktorý je v nebesách.< O posledňom súde hovorí (Mat.
16, 27): »Syn človeka prijde v slave Otca Svojeho
s anjelami Svojími: a vtedy odplatí jednomu každému
dla skutkov jeho.: Uist'uje (Luk. 15, 10): »Taká, pravím
vám, bude radost pred anjelami Božími nad jedným
hriešnikom, ktorí činí pokanie.: A zase (Luk. 12, S):
:Pravím vám: každého, ktokolvek vyzná Mňa pre
Íuďmi, vyzná i Syn človeka pred anjelmi Božími.: Sv.

a poš tolovia'

hovoria, že Spasiteloví klaňujú sa an

ielia Boží (Žid. 1, 6), že sú poslaní »k službe pre tých,
ktorí obdržia dedictvo spasenia (Žid. 1, 14).o<
A preto žiadon krest'an tejto doby nepochyboval
o duševnom t_s/vete, o anjeloch, okrášlených milost'ou
Božou, podelených na rozličné triedy (II. Peter 2, II;
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Zjavenie sv. Jána I, I; Thess. 4, 15), ktorí slúža Bohu
a Íud'om a jednotliví jako strážcovía ochraňujú Íudí
(Mat. 18, 10).

Avšak jako dobrí anjelia slúža' Íuďom, usilujú sa
zase zlí duchovia, padli anjelia, pokúšať Íudí a svádzat';
pohlavárom ich je satan, diabol, ktorého namálíanie
prekáža a ničí Ježíš Kristus (I. Ján 3, 8) a ktorý nestál
v pravde (Ján 8, 14), i bol vrahom od počiatku, knie
žaťom smrti (Žid. 2, 14) a tohoto

sveta

(Ján 1,2, 31;

14, 30), ktorý s démonami panoval v pohanstve (I. Kor.
8, 4—6) a vždy obchádza hÍadajúc, koho by pohltil
(I. Peter 5, 8).
Toto učili najstarší učitelia sv. Církve. Sv. Justin
(1-r. 167.) hovorí v rozhovore so Židom Tr y fo n'om:
»Dokázané je, že sú anjelia a vždy zostávajú, a že
žiadnym rozkladom do toho sa nevracujú, z čoho po

vstali.: Tertullian
(1-r. 220.) píše (De anima c. 37.):
»Veríme, že anjelia sú tvorami Božími.<< Svr Irenej
(1-r. 202.) hovorí o jestvovaní a účinkovaní diabla
(Proti kacier. V.): »Diabol je odpadlý anjel, a v stave
je vždycky neprestajne iba to robit', čo robil od po—
čiatku. On móže ducha Íudského svádzat' a doviest'
k tomu, aby prestupoval zákony Božie, i zaslepuje po
maly srdce jeho. Poneváč je satan z tých, anjelov, ktorí
tiež nad povetrím sú postavení, nuž závidí Íuďom, keď
odpadol závist'ou svojou od zákonu Božieho.<< Diabol
je ustavičným protivníkem svatej Církve, kráÍovstva
Božieho, a prenasleduje patriacich údov jej ; ale nie' je
popriate jemu nad ňou víťaziť.Anjelov a diablov držia

sv. Otcovia Církve za duchovných tvorov. Sv. Ignác
(1' r. 107.) menuje anjelov (Ep. ad Trall. n. g.) bezteles—

nýmiprirodzenost'ami,
a sv. Gregor Thaumaturgus
(1-r._265.) beztelesnými mocnost'ami (Hom. in Theoph. 3.).
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_Tertullian

(Apolog. n. 23.) hovorí, že za časov jeho

na prosbu zbožných krest'anov diabli vychádzali z tiel
ludských, ktoré boli obsadli a nezdravými učinili.
0 človckovi, () dedičnom hriechu & () znovuzrodení

skrze milost' Božiu.

Človek, ktorého Boh stvoril ku obrazu Svojemu
a podobenstvu, pozostáva dla učenia sv. Otcov Církve
z tela a z duše. Duša ludská je vyššou duchovnou pod
statou, ktorá má rozum a svobodnú vóÍu, nižšou než
sú anjelia, ale podobajúcou sa Bohu, Stvoritelovi &
určenou, aby v Ěom mohla najsť blahoslavenstvo svoje.
V knihách Nového zákonu, jako i Starého, naznačená
je všeobecná“ krehkost a hriešnost' pokolenia Íudského
a to jako následok priestupku Adamovho (Rim. 5 a 7;
Ef. 2, 3;

I. Kor.—15, 21). Bez zrušenia

a zničenía prí—

rodných síl (Rim. I, 19; 2, 14; 7, 7) utrpel človek skrze

prvorodený hriech velmí; prítíahol si veÍkú slabost;
utratil nadprírodzený dar, zapríčíníl si duševnú a telesnú
smrť (Kol. 2, 13; Ef. 2, I; Rim. 7, 5). Obraz Božský
zatemnil sa V ňom, volá oslabla a- nad človekom pa
nOValy náruživosti a zlí duchovia. Spasitel sveta vysvo
bodil z tohoto smutného položenía pokleslé Íudské po
kolenie; V Nom nachádzajú všetci ludia spasenie skrze
milost Jeho, a nie skrze zásluhu svoju alebo skrze
skutky svoje (Rím. 3; 23, 24).

Toto učia i sv. otcovía Církve. SV.Justin v roz
hovore soŽídom Try f onom (n. 88.) hovorí: »Krístus
nenarodil “sa a nedal sa ukrižovat' preto, aby' bol po
treboval toho; ale pre Íudské pokoleníe, ktoré skrze
Adama upadlo v smrt a v lest hada, a to Spoluúčinko

vaním vlastnej viny svojejc Sv. Klemens

Rimský
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píše (Kor. I. c. 32, 33), že dobré skutky človeka, účin
livá láska jeho a Viera jeho, spojené s milost'ou Božou,
ktorú človek skrze zásluhy a smrt' ježiša Krista dosa
huje, spoluúčinkujú ku spaseniu jeho. Viera a účinlivá
láska okrašÍujú milost Božiu, bez ktorej človek učinit'
nemóže nič dobrého (ján 15, 4). Táto milost Božía
udeluje sa vo sv. Církvi prisluhovanim svatých Sviatostí.
Tacian (okolo r. 170. 11670: :rpo: "EA/Imac,Ora. contr.
Graec. n. II, 15, 20) piše: »Nie sme učínení, aby sme
zomreli, ale zornierame' vlastnou vinou. -— Stali sme sa
otrokamí, ktorí driev boli sme svobodní: predani boli
sme skrze hriech (totižto do otroctva diabla). A preto
už treba, aby sme to, čo sme utratili, vyhladávali, a dušu
spojili s Duchom Svatým a ku sjednoteniu s Bohom sa
vynasnažovali. A může každý, ktorý je nahý, dosiahnuť
tú okrasu a dostat' sa ku predošlému pokrevenstvu. Sv.
Irenej
(Adv. haer. c. 3. c. 18. n. I., z.) píše: »Keď
vtelil sa (Syn Boží) a stal sa Človekom . . . . , udelil
nám spasenie, že .-_to,čo ztratili sme v Adamovi .....
to obsiahli sme nazpát v Kristovi. Lebo bez Krista
nebolo možno, aby dosiahol spasenie ten, ktorý poklesol
pod hriechom Adamovým ( A hovorí (L. 4. c. 2. n. 7.:)
»Napomínal (zákon) a hovoril, že nemožno ináč Íuďom
byt vyhojenými od starej rany hada, iba keď budú verit'
v Toho, ktorý pot'ahuje všetko k Sebe a oživuje
mrtvých.c Ěalej udáva spósob, jako človek pritiahol si
hnev Boží, keď píše (L. 5. _c.16. n. 3): »Obrážame
Boha — v prvom Adamovi, keď neplníme prikaz jeho.
Veď nikomu inému neboli sme dÍžníkami, než Tomu,
ktorého zákon boli sme prestúpili od počiatku.<< Ko
nečne hovorí (c. 17. n 3;): »Jako—skrze drevo stali sme
sa dlžnikmi Bohu, dosahujeme skrze drevo odpustenie
dlhu svojeho.<r Sv. Klem ens Rimsk ý (Paed. 1.3. 0.12.)
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-hovorí: »Samé Slovo (Pán Ježíš) je, na ktoré nepadá.
hriech; lebo hriech je všetkým (luďom) spoločný a vro
dený od prírody.: A Origenes
(In Cant. ]. 3.) píše:
»Had, ktorý sviedol Evu a do nej prúdom výrečnosti
svojej vlial jed hriechu, narušil celé potomné pokolenie
nákazou prevrátenostiux A preto i sám o sebe vyvoláva
(Or. 14): :Celý som upadol, i odsúdený som pre nepo
slušnost prvého človeka & .klam diablov !: V tomto
smysle písal i sv. Justin (Dial. c. Tryph.): »Neposluš
nosť jednoho jediného stala sa príčinou “zatratenia pre
všetkých.: A sv. Cy prian (Ep. ad Fídum) piše:
»Novonarodené dieťa nedopustilo sa ničoho, iba že sa
narodilo dla tela z Adama; jemu neodpúšťajú sa osobné,
lež cudzé hriechy. Poneváč Adam poklesol, rozlial sa
hriech na všetkých ludia A jako sv. apoštol Pavel
(Rim 3; 23, 24) uist'uje, že pokleslé pokolenie ludské
povzniesol Božský Spasitel a vykúpil od hriechov, po
dobne písal sv. Ignác: »Vy nasledujete lásku Kristovu,
ktorou miloval nás, keď Seba vydal za nás, aby očistil
nás od starej bezbožnostic
Tak učili sv. Otcovia Církve o páde prvých ludi,
-o h_riechu dedičnom a o spasení pokleslého pokolenia
ludského a to skrze zásluhy & smrť ježíša Krista, kto
rého spasenia účastnými stávajú sa veriaci skrze milost'
sv. Církve, udelovanú prostriedkami milostí, či sv. svía
tosťami. Jako už za časov apoštolských, podobne učila
sv. Církev i v tejto dobe, že láskavý Spasitel ustanovil

sedem sv. sviatostí

vo sv. Církvi Svojej, ktorými

jako vidomými prostriedkami udeluje sa nevidomá mílost'
Božia, aby ti, ktorí veria, boli spasení. (Učenie sv. Církve
o sv. sviatost'ach, vyložené je obšírnejšie v záhlaví IV.
aDejín II.:, kde je reč o prisluhovaní sv. sviatostí.
Poz. Pův.)
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0 posledných vecach človeka a- o obcovaui Svatých.

Život človeka na tejto zemí je iba putovaníe a boj
proti hriechu; opravdivý život jeho nasledovat bude po
tomto živote, keď žil tu dÍa predpisov sv, Církve. Na
konci dní života Íudského oslávená bude sv. Církev,
keď celkom zvít'azí nad hriechom. Pán Ježíš Kristus
navrátí sa na zem jako Súdca s mocou velikou a veleb
nost'ou

(Skut. ap. 1, 11; Mat. 25, 31; Ján

5; 25, 27).

Mrtví povstanú z hrobov (Ján 5, 28). Divotvorné vzkrie
senie Kristovo je “základom nadeje Všeobecného vzkríe
senía našeho (I. Kor. 15, 20; Fil. 3, 10). Spravodliví
povstanú s osláveným telom k blahoslavenému večnému
životu (Ján 14, 2; I. Kor. 15, 40); zlí půjdu po súde do
pekla (Mar. 9, 42; Mat. 22, 13; 25, 46; Zjav. 21, 8)
k večným mukám. Peklo je (Mat. 5, 28; 18, 9; 10, 28)
večný oheň (Mat. 13, 50), priepast' (Zjav. 9, 1), plné
múk (Mar. 9, 42), večná smrť (Zjav. 21, 8). RozdieÍne

od pekla je podsvetie, očistec (Skut. ap. 2, 27; Zjav.
1,18; 20,13), do ktorého Kristus 'iPán sostúpíl, aby
oznámil zomrelým radostnú zvest' vykúpenía Íudského
(I. Peter 3, 19; 4, 6; Žid. 11, 39). Jako už v Starom
zákone (II. Mach. 12, 45), tak i v'Novom modlíeva sa
sv. Církev za zomrelých, a prináša obetu sv. omše.
Smrť jako všeobecný zákon Íudstva (Žid. 9, 24) obja—
vuje sa veriacim jako spánok (II. Thess. 4, 13; I. Kor.
15, 18. 20); tým, ktorým Kristus bol životom, bude smrt'
získom (Fil. 1, 21); lebo oslávení budú na veky v nebi.
Toto všetko učili n'ajstarší sv. Otcovía Církve,

jako sv. Justin,

sv. Irenej,

sv. Cyprían,

sv.

Theofílus, sv. Klemens Rimský; Klemens
Alexandrínský, Origenes, Tertullian, Euse
bius atd'.
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V prvých storočíach ctila a oslavovala sv. Církev
tých posvátencov, ktorí blahoslavenou smrťou dokonali
pozemský život svoj. A; týchto Božích Svatých vzývali'
veriaci o 'pomoc, 0 prímluvu u milostivého Boha; lebo
verili, že oni jako miláčkovia Boží u trónu Najvyššieho
primlúvat' sa budú za nich, '/abyf'prosby .ich holy vysly
šané. To dosvedčujú Vtejto dobe sv. Cyprian (Ep. 57.
n. 3.), sv. Iren-ej (Lib. III. adv. haer. c. 33), Ori
.genes (II. de Jch.) a iní učitelovia církevní. Najváčšia'

úcta bola vzdávaná už vtedy bfahoslavenej Panne
Marii, .Matke Božej. Sv. Irenej (+ r. 202.) píše:
»Uzol neposlušnosti Evinej rozviazaným stal sa posluš
nost'ou Marie; lebo čo panna Eva sviazala neverou,
Panna Maria rozviazala to víerou.:

A o vzývaníSvatých hovoríučenýOrigenes:
»Padnút' chcem na kolená svoje a volat' o pomoc všet
kých Sv'átých; poneváč neopovažujem sa pre zločiny
svoje prednášat' Bohu modlitbu svoju. Č), vy Svatí
nebies, vzývam vás v úzkosti svojej, plnej vzdychanía
& slz, padníte k nohám Pána milosrdenstva za mňa
biedneho hriešníkalc A církev v Smkyrne písala pri

príležitostimu'čeníckej smrti sv. Polykarpa

(1-r. 166.

— N. I7.):' »Tomu (t. j. Spasiteloví), jako Synovi Bo
žiemu, sa klaniame; avšak zaslúžene milujeme muče
níkov jako učeníkov 'Božích a nasledovnikov, a to pre
výtečnú dobrotivú príchylnosť ich ku Královi a Učite
Íoví svojemu.: Sváti Boží cteni. bývali už toho času
i v ostatkoch svojich. Keď sv.Jgnác
(1-r. 107.) od
levov bol roztrhaný v Ríme, posbierali diakoni v arene
krvav'ého divadla pozostalé kosti jeho, odniesli ich do

Antiochie

a oslavovalipri nich každoročne deň mu

čeníckej smrti jeho.

Smyrne

Podobne

ctili veríaci. v meste

ostatky sv. mučeníka Polykarpa

(1-r. 166.).
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A v líste svojom (Ep. Eccl. Smyrn. n. IS.) hovoria ve
riaci zo Smyrny, že ctili si ostatky sv. biskupa svojeho

jako »najzríedkavejšie a najdrahocennejšie drahokamy
a najvzácnejšie zlato.< Ale i sami, krvaví nepriatelia
kresťanov dosvedčujú, že yeriaci vo: velkej vážnosti a
úcte mali ostatky sv. rríučeníkov; lebo pohadzovali telá
a kosti sv. mučen'íkov “medzi telá gladiatorov a pošlých
divokých zverov, dívým šelmám a rybám predhadzovali
ku pohlteniu, ale_bo Spálili ich a popol metali do vetru
.alebo do ríek: a robili to tým cíelom, aby trýznili po:
zostalých krest'anov a prekážali ctenie ich skrze zbož
ných a láskavých bratov a sestier ich v Kristu.
Sv. Otcovia & iní Spisovatelia církevní.

Po apoštolských časoch objavujú sa kresťanskí
učenci, sv. Otcovia a iní spisovatelia církevní, ktorí
stali sa pevnou hradbou sv. víery a zachránili bohu
milým životom, živým slovom a spísami svojimi sv.
Církev neporušenú v .oči Židom, pohanom a' bludárom
či 'kacierom; oni sú skrze spisy svoje neocenitelnými
svedkami tej pravdy, že učenie sv. Církve vždy zostávalo
neporušitelné čisté, lebo víerouka, ktorú nám vo Spisoch
svojich zanechali, objavuje sa nám tai.istá a jednostajná,
jakú prechováva sv. Církev za časov našich; oni uče
nými spisami svojimi, ktorými odhalujú články Viery,
bojujú s bludnými naukami, porážajú bludárov akacierov
a dókladne dok'azujú pravdy kresťanského náboženstva,
kladů pevný základ bohosloveckej vedy. Ku sv. Otcom

náležiasv. Otcoviaap o štol ski a církevní

(S.Patres

apostolici et s. P. Ecclesiae).

Sv. Otcovia

ap oštolskí bolitakýmišťastnými,

že obcovali .so sv. apoštolami, že počúvali z úst ich
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ohlasovanie vierouky Spasitela a Učitela Božieho, a preto
mohli vo spisoch svojich podat o nej celkom hodno

vernú, bezpečnů a dókladnů zprávu. Sv. Otcovia
církevní naznačili vo spisoch svojich učenie Kristovo,
ktoré prevzali jako bezprostredni nástupci sv. Otcov
apoštolských od týchto predchodcov svojich. Niektorí
zo sv. Otcov cirkevrných vyznavačovali sa popri sv'á
tosti života vyššou učenosťou a činnosťou Spisovatelskou
a preto menovaní bývajú iUčit—eÍmi—sv. Církve
'(Doctores Ecclesiae). Iní z nich zastávali krest'anov a sv.
vieru, jako sme to videli, proti nápadem židovským
a pohanským obrannými spisami svojimi, a preto me

nujú sa Obrancami

(Apologetae). Popri týchto svá

tých mužoch objavujú sa v tejto dobe i takí církevní
učení mužovia, ktorých život nemohol byt' uznaný roz
hodne za svatý a ktorých spisy, ačkolvek síce majú
velkú cenu do seba, predsa obsahujú v sebe i niektoré
nesrovnalostí a bludy; i menujú sa S pisov—atelmi

církeVnými.

Ku týmto družia sa Dejepisci,

ktorí

nazn-ačíli všetko, čo sa díalo za doby ich v svete
ohladom na sv. Církev.
Sv. Otcovia apoštolskí.

Ku Otcom apoštolským pripočítaní bývajú v prvom

rade sv. Barnabáš

a Hermas. Sv. Barnabáš,

jedon z učenikov Kristových,
ktorého i »Skutky
apoštolskéc jako spríevodcu sv. Pavla na apoštolských
cestách jeho spomínajú', napisal list, ktorý obsahuje
dokazy pre krest'anskú vieru; čerpané najma zo Starého
žákona, a tiež mravné naučenie. H erm a s, ktorého
sv. Pavel v liste svojom, Rimanom písanom (16, 14)
pozdravuje, zanechal spis, pod menom »Pastierc (Pastor),
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a to preto, že anjel V podobe pastiera poučuje Her
masa, jako má byť sporiadaný život krest'ana. Tento
spis obsahuje štyri videnia (visie, zjavenia), dvanást' prí
kazov a desať podobenství; i podáva najma poukazo
vanie ku krest'anskému životu, kde-tu naučenie a napo
mínanie, ktoré He-rmas dáva manželke svojej a det'om
svojím. Velmi důležitý je tento spis ohladom učenia
o sviatosti pokania a staVu manželského; V ňom zretelne
je vyslovené, že cudzolóžstvo stav manželský neroz
vázuje, neničí, ale iba rozvedenie manželov mat' může.

za následok. Hermas spísal »Pastierac po grécky; ale
z póvodného tekstu zachovaly sa iba niektoré zlomky;
úplný tekst zachoval sa latinsky od neznámeho prekla
dateÍa. Nad týchto dvoch vyniká
SV. Klemens Rímský, učeník sv. apoštolov

Petra

a Pavla a treti po sv. Petrovi

pápež rimský. Keď sv.
Ríma, vyznačoval sa
telmi V povznesení sv.
jako sám sv. apoštol

biskupa

Pavel prvýraz (r. 61.) prišiel do
Klemens medzi prednými horli
Církve V tom svetovom meste,
naznačuje to v liste svojom

F ilipp'ánom (4, 3). Po smrti mučeníckej sv. Petra
(r. 67.) riadílí sv-. Církev so stolice Petrovej sv. Linus
a Kletus a r. 90. zasadolna tú stolicusv. Klemens I.
Zprávy o blahonosnom účinkovaní jeho sú pravda velmi
skrovné; & čo známe o ňom je, že ustanovil V Ríme
podla sedem okresov mestských sedem písaróv, ktorým
naložil vyšetrovať a zapisovat život a smrt' sv. muče
níkov, ktorí vykrvácali za Vieru V Spasitela Božského.
Napísal viacej spisov, medzi nimi dva listy 0 pannen
skom a mládeneckom živote, o ktorých zmieňuje sa sv.

Hieronym

vo spise svojom proti jovinianovi a ktoré

boly odhalené V osemnástom storočí V syrskom rukopise
Nového zákona. (Protestant Wetsteín, ktorý odhalil tieto
19
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listy, uznáva, že sv. Klemens ináč smýšlal o pannenskom
živote a najma o bezženstve kňazstva než Luther, i do
kladá.: »Nie je dokázané, že tento pápež mal nepravdu,
keď takto smýšÍal. Keď niekto zrieka sa toho, čo právom
može požívat', aby sa úplne a s vačšou volnost'ou ve
noval Církvi, nenahliadam, že by nemal očakávat za to
ifv'áčšiu odplatu v budúcom živote.a) Ale ešte dóležitejší

je pre čase „naše spis sv. Klemensa,

ktorý poslal

z Ríma, jako hlava sv. Církve, veriacim a kňazom cir
kevnej obce v gréckom meste Korinte, ktorá sa k nemu,
jako ku papežovi, obrátila s prosbou, aby vyrovnal spor,
vzniklý medzi nimi. Sv. Klemens vyhovel žiadOStiich'
a napisal prekráSny pastiersky list, v ktorom sa zračí
zriedkavá znalost' jeho ludi-, plný duch moci a dóstoj
nosti apoštolskej, výmluvnosť, hlboká učenosť a klassická
zbehlosť gréckej reči. Chválí drievne mravy krest'anské
veriacich v Korinte, i vyslovuje p'olutovanie svoje nad
neporiadkami, ktoré zapríčinili niektorí sebevoÍní veriaci
(c. I—7.). Potom pokračuje: »Kristus je majetkom tých,
ktorí sú pokomí a nepozdvihujú sa proti stádu Jeho.
Berl'a vyvýšenosti Božej — Pán náš, Ježíš Kristus, ne
prišiel v nádhere chvastania sa alebo vysokomyseÍnosti,
ačkoÍvek mohol to, ale v pokore, jako Duch Svatý pred
povedal o ňom (c. 16.).< Poukazuje, že i Sváti Starého
zákona stali sa týmto spósobom velkými a slúžit' možu
im za priklad, hodný nasledovania (c. zo). Aby poučil
ich, že majú byť poslušnými .Bohu, poukázal na zjavy
v prirode Božej (c. 24.), i na posledný súd a na vzkrie
senie z mrtvých (c. 28.). List svoj pastiersky končí
slovami: m]aké blahonosné a podivné sú dary Božie,
najmilejšil' Život v nesmrtelnosti, skvelost' v spravedli
vostí, pravda v svobode, Viera v nádejí, zdržanlivost'
v posvátení, všetko toto vstúon do oboru predstáv
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našich. Čo je teda to, čo je pripravené vytrvalým?
Stvorítel a Otec časov, Najsv'átejší, zná. velkosť a krásu
toho! Teda bojujme, aby sme boli pripočítaní k tým,
ktorí trpia i očakávajú Jeho, aby sme boli účastnými
na zasÍúbených darochla Jako stane sa to, najmilejší?
Keď smýšlanie naše skrze Vieru obracia sa k Bohu,
a skúma, čo je milé jemu a prijemué, keď plníme svátú
Vólu Jeho a nasledujeme Jeho na ceste pravdy (c. 36.).
Toto je cesta, najmilejší, na ktorej najdeme Spasitela
svojeho, Ježiša Krista, najvyššieho Kňaza obetí svojich,
Ochrancu a Podporcu slabostí svojich'(c. 45.).< Tento
dojímavý list'pastíersky dobre působil, lebo spor V cir
kevnej obci korintskej po obdržaní jeho hneď zatíchol
& on je spolu skvelým dókazom pre Vážnost pápežskej
stolice rimskej ; lebo—.ačkolvek apoštol a miláčok Pána
SV.Ján v Efese ešte žil, ku ktorému sa boli mohli
obrátit krest'ania korintskí, predsa dla. vedomia svojeho
a presvedčenia obrátili sa s prosbou k najvyššiemu
biskupovi V Rímq jako k právomocnému nástupcovi
kniežat'a apóštolského, sv. Petra, ktorý jako námestník
Kristov moc a právo má riadít' _aspravovat celú sv.

Církev. Cisá'r Trajan

odsúdil sv. Klemensa

do vy

hnanstva do Chersonesu Taurického ("naKrim) r. 100.,
kde našiel 2000 krest'anov, ktorí boli odsúdení do
marmorových kameňolomov. Blahonosne pósobil sv.
papež medzi domorodnými pohanmi a horlivými kre
st'anmi, i- za krátky čas vystavané boly početné chrámy

kresťanské Na rozkaz Traj anov bol hodený do mora
r. 101. s kotvou, o krk uviazanou, a utopený. Nábožní

krest'ania pochovali telo sv. Klemensa

na blízkom

ostrovku V mori neďaleko mesta Chersonu (Korsunu)
a vystavali neskor nad hrobom jeho chrám Boží, Vktorom
sa konávaly služby Božie. Neskór vyvrátené bolo mesto
19*
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Korsun divokými kočovnými národa'mi a s ním srútený

bol i chrám sv. Klemensa na blízkom ostrove a ostatky
jeho prišly do zapomenutia. V deviatom storočí zavítal
V tie kraje sv. Cyrill, apoštol“ Slovanov, našiel ostatky
sv. Klemensa a zaniesol ich neskor do Ríma, kde sa

prechovávajú posial V chráme, vystavanom ku pocte
sv. mučeníka.
Sv. Ign'a c, Bohonosný (Theoforus) nazývaný, žil
už za časov Pána Ježíša Krista; stal sa učeníkom sv.

apoštolovPetra, Pavla a Jána, i druhýmbiskupom
v Antiochii,
v hlavnom to meste Syrie, kde potom
za štyridsat' rokov blahonosne úradoval a ohlasoval
učenie apoštolské. Počas prenasledovanja kresťanov za

cisára Domiciana

povzbudzovalstádo svoje vrúcnou

modlitbou, póstami .a poučovaním ku stálosti vo sv. viere.
Keď r. 107. cisár Tra j an, po víťazstve svojom nad
Skythami a Dakami v Europe, tiahol do Armenie v Asii,
zastavil sa v syrskorrí meste Antiochii a žiadal, aby
i kresťanía obetovali modlám za víťazstvo“jeho. BiskUp
sv. Ignác išiel ku cisárovi, aby ho poučil v krest'an
skej viere a zachránil od záhuby cirkevnú obec svoju.
Neohrožene poučoval cisára, že je iba jedon pravý
Boh, Stvoritel neba i zeme, ktorému klaňať sa má. človek.
Tyranský pohan odsúdil sv. muža,- aby bol pod strážou
odvedený do Ríma a v divadle (amňtheatre Kolosseume)
predhodený divým zverom. Sv. biskup rozlúčil sa s cir—
kevnou obcou svojóu, odporúčal ju milosti ,Božej a v
okovách nastúpil cestu svoju do Ríma. Loď, na ktorej
sa plavil, pristála v meste Srny rn e, kde bol priatel
jeho, sv. Polyka'rp, biskupom; z tohoto mesta poslal

listyveriacimv Efese, v Magnesii, jak'o iTrallen—
s'kým a Rim ano m. Z mesta Troady, kde sa zakotvila

loď, písal listy Filadelfianbm,

Smyrňanom

a
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biskupovi ich Polykarpovi. Týmito listami svojimi, ktoré
písané sú svatým apoštolským pomazaním a plné sú
pravej krest'ansk'ej zbožnosti, napomínal ku stálosti vo
vyznávaní svatej Viery a prízvukoval najma základné
pravdy náboženstva krest'anského o najsvátejšej Trojici,
o Božstve & človečenstve Slova (Pána ježiša Krista)
proti „D.oketoma Ebionitom, o vyvýšenom dóstojenstve
biskupov, o j ednote sv. Církve, o sviatosti Oltárnej ,
v ktorej je prítomný- Kristus s pravým Telom Svojim
a- s pravou Krvou Svojou, i kládol na srdce laskavost
a prímluvu, jako i držanie sa veriacich V oči kacierom.

Tak píše medzi iným k Ef esanom:

»Len jedon je

lekár, ktorý je telesný &spolu duchovný, stvorený a nie
stvorený, Boh v človekovi, opravdivý život v smrti,
trpeť mohúci a trpeť nemohúci, 2 Marie a z Boha je,
náš Pán Ježíš Kristus. — Keď svodcovia žien nesdedia
královstvo Božie, nuž tým menej stanů sa jeho účast
nými tí, ktorí pokazeným učením svojim narušujú vieru.
Jako modloslužobníci a nečistí vhodení budú s tými,
ktorí poslúchajú ich, do neuhasitelného ohňa. Kam
smeruje chvastanie tých ludí, ktorí sa vyhlasujú za
múdrych? Boh náš, Ježíš Kristus, počatý a narodený
bol dla nariadenia Božieho z krvi Davidovej a skrze
Ducha Svatého z Marie, On bol pokrstený, aby očistil
vodu utrpením Svojim'. Tri veci skryté boly kniežaťu
tohoto sveta: pannenstvo Marie, vtelenie a smrt Pána.
Tri velikánske tajomstvá, ktoré však v mlčanlivosti

Božej konané boly .....

Boh zjavil sa v Človekovi,

aby nám udělil nový a večný života

A veriacim

v Magnesii píše: »ježiš Kristus bol pred začíatkom
časov s Otcom Svojim, On je večným Slovom jeho,
a jemu nepredchádz-ala žiadna mlčanlivost.
Ja by
som si iba prial, aby ste vždy úplne boli presvedčení
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o pravdivom a nad každú pochybnost vyvýšenom na—
rodení Ježiša Krista, nádeje našej, o utrpení jeho a o
z mrtvých vstaní Jeho za času vladárenia Piláta Pont
ského . . . . proroci Boží ži]i dla Ježiša Krista. Prena
sledovani boli, poneváč milosťou osvietení ohlasovali
neveriacim jednoho Boha, ktorý sa zjavil skrze Ježiša
Krista, Syna Svojeho, skrze večné Slovo Otcovo, ktoré
nepochádza z mlčanlivosti; Teda, keď už mužovia zo
starého svetoveho poriadku túžíli po novote života, keď
už oni boli učeníkami ]ežiša, k Nemu zrak svoj obra
cali, Jeho jako Učitela svojeho očekávali, jako-že mó
žeme my žiť bez Neho? Počiatok a dokončenie života
sú Viera v Ježíša Krista a svatá láska; Viera je po
čiatok, svatá láska je dokončenie. Tieto dve spojené
cnosti zap/ričinujú, že človek je z Boha, a všetky ostatné
cnosti sú iba následkami' týchto dvoch. Jako strom po
znávame po ovoci, podobne poznávame tých, ktori sa
nazývajú krest'anmi, po skutkoch ich. — Keď sme sa
stali učeníkami Ježiša Krista, nuž učme sa i žiť jako
kresťam'a. Ktokolvek nazýva sa dla iného mena, nie je
z Boham Očití svedkovia a spisovatelia mučeníckej
smrti jeho, diakon Filo z Cilicie a Reus Agathopodes,
píšu: »Boli sme' premožení bolast'ou, keď sme mysleli,
že nezadlho budeme prinútení byť oddelenými od milo—
vaného učitela svojeho. Ale on tešil sa, že našiel koniec
životnej dráhy svojej. Keď počul 'revanie hladných levov,
zvolal: »Pšenicou Božou som, treba mi byť zomleným
zubami zverov, aby som sa stal čistým chlebom Kristo

výmlc Predhodený levom, bol nimi roztrhaný a po
hltený, tak že zostaly iba tvrdšie hnáty z neho. „Tieto
ostatky posbierali veriaci, preniesli ich do Antiochie,
uložili v chráme jako vzáčny poklad, s listom, v ktorom
opisujú jako očití svedkovía umučeniejeho, idokladajú:
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»Udali sme Vám deň i čas, aby sme ho sláViť mohl-i

vždy nabudúcex To stalo sa r. 107.
'
SV. Papias
bol od r. 110. do r. 120. biskupom
v meste Hierapole V Malej Frygii; za učitela mal sv.
apoštola jana, za priatela sv. Polykarpa. Napísal pět
knih pod záhlavím »Vysvetlenie o výpovedach Pána
("Exůeaec Áórwv Kópzouh. V tomto spise, ktorý pripo

mina cirkevný dejepisec Eusebius,
poznačil sv'atý
Papias ústne podanie o učení a o živote 1 o skutkoch
Pána Ježiša Krista dla vypravovania sv. apoštolov a
iných očitých svedkov. Žial, že z tohoto drahocenného
spisu iba skrovné úryvky sa zachovaly. Považovaný
býva—za póvodcu chiliasmu či tisícročného královstva

Kristovho, jako .to Eusebius

udáva (H. E. I. 3.

c. 36., 36.).

SV.Dionys Areopagita

pochádzal zo vzne

šeného rodu gréckeho V Athénach a venoval sa V mla
dosti Vedám _a najm'a'. prírodovede

& astronomii (hve

zdárstvu). Neskór zastával úrad súdcu V areopagu. Keď
Pán Ježíš Kristus zomieral v ]erusaleme na kríži, po
zoroval Dionys zátmenie slnka V Athénach, ktoré od
šiestej do deviatej hodiny (t. j. od našej 12. do 3. _po
poludni) panovalo na celej zemi. Pri tomto mimoriadnom
prírodnom úkaze zvolal pohanský hvezdár: »A—lebo
trpí
Boh prirody, alebo 'svet vyšinul sa z kolaje svojej !a

Sv. Pavel prišiel (r. 50.) do Athén a oznamoval na
areopagu (námestí súdcovskom) neznameho Boha, kto
rému pohania boli tam vystavili chrám. Učený Dionys
stal sa učeníkom jeho a keď sv. Pavel opustil Athény,

dokonal krest'anský učenec Hierotheus
obrátenie
jeho a vyučenie vo sv. Viere. jako Eusebius
V cir
kevnom dejepise svojom naznačil (III. 4.; IV. 23.), bol

posvátený Dion ys, dla svedoctva Dionysa

ž Ko
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rintu, ktorý žil v druhom storočí, za prvého biskupa
v Athénách, kde účinkoval blahonosne. Čas smrti jeho
je neznámy; niektorí spisovatelia udávajú r. 119. Jemu
pripisujú sa nasledujúce spisy: .)O nebeskej svátovláde
(hierarchii)<, »O cirkevnej svátovládea, »O menách
Božíchc, >Tajomstvenné (mystické) bohosloviea a desať
listov.

Póvodca

listu ku, Diognetovi

('Enžaz—oh,

:rpóc Azórvqrov) menuje sám seba tiež .učeníkom apoštol

ským. V liste svojom pojednáva učený spisovatel, pre
ktorú príčinu kresťania opustili náboženstvo židovské
a pohanské; dokazuje pravdu kresťanstva dla ovocia
jeho, i zodpovedá na otázku, prečo kresťanské 'nábo
ženstvo tak pozde sa objavilo na svete. Obsahom
svojim je tento spis prvou obranou kresťanstva proti
Židom a pohanom: Posledným Otcom apoštolským je

Sv. Polyk ar p, učem'k sv. apoštola Jána a
uprimný priateÍ sv. Ignáca;
r. 96. bol posvátený
svatým apoštolom Jánom za biskupa v Smyrn e a
ustanovený, kde spasitelne úradoval za sedemdesiat
rokov. Bohumilým účinkovaním svojim a životom vy
získal si takú všeobecnú úctu a vážnost, že kresťania
ctili jeho jako Svatého, Íúbali rúcho jeho a nohy a sami
pohania vysoko si vážili jeho. R. 166. za panovania

cisára Marka Aurelia

povstalo krvavé prenasledo

vanie kresťanov v Malej Asii; menovite v meste Smyrne
zúrila sberba pohanská, žretcami poštvaná, proti vy
znávačom pravej viery. V divadle: tiekla potokami krv
mučenícka. Krestanský vznešený mládenec Germanikus
hlasno vyznával vieru v pravého Boha a neohrožene
blížil sa divokému levovi, aby obetoval mladý život svoj
za sv, vieru. To rozpálilo hnev pohanov, i jednohlasne
kričali.: »Levom Polykarpalc Uváznený sv. biskup od
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súdený bol ku spáleniu na hranici. S radosťou vystúpil
do plápolajúceho plameňa, ktorý divotvome neublížil
sv. mužovi. Kat preklal ho mečom. Krest'ania chceli
mrtvolu jeho čestne pochovat'; ale prítomní Židia ne
dovolili to i revali, že »krest'ania zrieknú sa Ukrižova
ného a začnú ctit' tohoto Polykarpa jako Bohaa. Kre
st'ania odpovedali: »Vy blázni neviete, že sa klaniame
iba jedinému Synu Božiemu, a iba vrúcne milujeme
mučenikov jako najudatnejších učeníkov Jeho !< Stotník

rimský dal hodit telo sv. Polykar

pa na plápolajúcu

hranicu a zbožní kresťania sobrali ostatky, jako píše
očitý svedok: »Vybrali sme z ohňa kosti jeho, draho
cennejšie nad zlato a drahokamy, a pochovali sme ich
na ctihodnom mieste, lebo sme dúfali, že sa každoročne
sídeme, aby sme oslavovali s radosťou sviatok sv. mu
čeníka a to tým cieÍom, aby naši potomkovia boli odu
ševnení a k boju sa pripravovaJi.<< Sv. Polykarp
pósobil nielen v cirkevnej obci svojej, ale i vo vzdiale
ných krajoch; odchoval mnohých učených a horlivých
mužov; pisal listy, plné apoštolskej důstojnosti a sv.

pomazania, z ktorých bohužiaÍ iba list k Filipp'anom
sa zachoval, o ktorom sv. Hieron ym (1-r. 420.) hovorí,
že ešte za časov jeho po celej Asii býval čítaný V kre
sťanských chrámech pri službách Božích._V tom význam
nom liste hovorí tento sv. Otec apoštolský medzi iným:
:Kto nevyznáva, že ježiš Krištus prišiel v tele, je
antikríst; kto nevyznáva mučeníctvo kríža, je z diabla;
kto prevracia slovo Božie dla Íubovóle svojej a hovori,
že niet z mrtvých vstania a súdu, ten je' prvorodeným
synom satanášovým.<
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Sv. Otcovia církevní.

Ku sv. Otcom Církve .náležia poapoštolskí kre
st'anski učenci a spísovatelia, menovite všetci svatého
života obrancovia -sv. víery (apologeti), & medzi nimi

vyniká sv. Justin, Mučeník menovaný.
Sv. Justin narodil sa na počiatku druhého sto
ročia v staroslavnom 'meste Sicheme, i Flavia Neapolís
zvanom, v Samarii, z gréckych pohanských rodičov.
Mladost svoju ztrávil nadaný mladík v usilovnom čítani
a skúmaní gréckych básnikov, rečníkov, Íubomudrcov
a dejepiScov a cítil prudkú túžbu po poznani Božstva.
Najviac venoval sa vedám Íubomudrckým a usilovne
poslúchal prednášky najučenejších mužov; ale žiadon
z nich neuspokojil velkého ducha jeho. I domnieval sa,
že našiel v učení Platona to, čo hladal, totižto pravé
poznanie Božstva. Pohrůžený do rozjímania prechádzal
sa raz po brehu morskom. I uzrel starca, na ktorého
tvári zračila Sa vážnost', spokojná prísnosť a láskavost'.
Tento dokázal jemu v krátkej rozmluve, že sa nedostal
posial ku pravde. Mladík pýtal sa ctihodného starca
smutne: »A či možno na tomto svete dostat' sa ku
pravdePa Starec odkázal ho ku starozákonným proro
kom, ku Kristovi i apoštolom Jeho. I odložil mladík
spisy pohanských mudrcov, usilovne čítal sv. Písmo,
a za krátky čas presvedčil sa, že V ňom nachádza sa
pravda a všetka múdrost'. Už dávno pozoroval cnostný
život kresťanov. Velmi dojímala ho vytrvalost? sv. mučei.
nikov, ktorí r'adšej znášali najukrutnejšie trápenie a nel-"
silnú smrť, než by boli zapredali vieru svoju a prehrešíli
sa proti zákonom jej. I riekol: »Keď som počul tie
nádavky, »ktorými obsypávaní boli krest'ania, keď som
videl, jako smrt' a všetko, čo ludskú prírodu h'rózou
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naplňuje, vytrvale a neohrožene znášali, myslel som si:
nemožno, aby tito ludia oddaní 'boli neprávosťam a te
lesnost'am; lebo nemravný svetár, ktorý nachádza blaho
slavenstvo svoje iba v uspokojení nečistého pudu svo
jeho, bojí sa smrti, ktorá jemu odníma svetské rozkoše—.o:

Takouto cestou stal-sa Íubomudrc justin

krest'anom!

Po prijatí sv. krstu Viedol svatý život, neodložil plášť
mudrcký, a najváčšia túžba jeho bola, aby privádzal
ku poznaniu pravdy krest'anskej i druhých bludárov.
Za tým cielom, odený plášťom Íubomudrc-kým, chodil
po svete a vysvetloval neunavene Židom „i pohanom
krest'anské učenie; ostrovtipne vyvracal námietky ich
a pochybnosti. Precestoval Asiu, G_récko a Taliansko,

'i usadil sa konečnev Rime, kde založilkrest'anskú
vyššiu školu, a v nej vyučoval početných u_čenikov
popri Íubomudrctve o krest'anskej nauke. Pohanský ne

mravný Íubomudrc Krescens

justina

udal z nenávisti sv.

u cisára Marka Aurelia, ktorý rozkázal

sot'at' jeho. To stalo sa r. 167.

Sv. justin
napisal viac znamenitých spisov.
Okolo r. 150. podal cisárovi Antoninovi
Piov-i
obranný spis svoj (apologiu) náboženstva kr_est'anského

a r. 163.druhý obranný spis cisárovi Markovi

Aure

liovi, jako sme to .čítali na mieste svojom.. Od neho
pochádza velmi důležitý spis proti Židom »Rozhovor
s Tryfonoma. Vážný je i spis jeho »Proti pohanomc.
Ěalej napisal: »ElenchuSe, »O monarchii Božskejc,
_»O dušic, »PsalteSc, ktoré udáva církevný dejepisec

"'Etusebius.

Sv. Irenej narodil sa r. 120. z gréckych rodičov
v Malej Asii, najskór v meste Smyrne.
Sám hovorí,
že mal v útlej mladosti za učitelov mužov, ktorí obco

vali so sv. apoštolmi, jako sv. Polykarpa

a sv. Pa—
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piasa.

0 sv. Polykarpovi

hovorí s najváčšou

úctou, ktorého »slová napisal nie na papier, ale do srdca
svojeho.a A Irenej stal sa pod vedením takýchto sva
tých učítelov důstojným učeníkom ích; lebo V ňom pre
javovala sa hlboká učenosť a vrúcnost' mysle so vzne
šenou silou živej viery. Horúca láska jeho ku Kristu
a Božskému učeniu Jeho pohla ho k tomu, že opustil
vlasť a išiel na západ k pohanským národom, aby medzi
ními ohlasoval krest'anskú vieru. V meste Lyone
v Gallií účinkoval za mnohé roky jako kňaz a neskór
od r. 178., jako biskup. Za času prenasledovania kre

st'anov pod cisárom Septimom

Seyerom

podst-úpíl

smrť mučenícku s 19.000 veriacími svojimi a sice r. 202.,

.dla iných r. 203., v sídelnom meste svojom Lyone.
Napísal mnoho spisov. Medzi díelami jeho vyníkajú
»Pat' knih proti kacierstvam (V. libri adversus haereses)c,
ktoré sa nám zachovaly v latinskej rečí; v nich brojí
najma proti bludom gnostickým; prízvukuje, že sa s ka
ciěrmí nemá bojovať výrokami sv. Písma, ale radšej
ústnym podaním, ktorým sa oni vykázat' nemůžu. Ěalej
napisal dve knihy proti pohanom a knihu o víere. Jako
v týchto spísoch zveleboval sv. Církev jako jednotnů,
svatú, katolícku a apoštolskú, čítali sme v pojednaní
o účinkovaní jeho za časov prenasledovania kresťanov

pod cisáromSeptimom Severom.
Sv. Cyprían narodil sa r. 200. z bohatého po
hanského rodu Vmeste K arthagu v sevemej Afrik e.
Otec jeho bol senátorom, i dal ho výborne vyučít'.Keď
dokončil učenie, stal sa učitelom rečníctva, ktorým za

oberalí sa vtedy najvzácnejší mužovia. A Thuscius
Cy prianus stal sa slavným učítelom a početní učeníci
rozmnožili _idríev velký majetok jeho. Svetská sláva
a bohatstvo lahodily pohanskej márnomyselností jeho,
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i odovzdal sa, jako skoro všetci bohatí pohania, roz
košnému životu a nejednej nepravosti, jako sám vy
znáva. V-dome jeho býval ctihodný kresťan kňaz, menom
Cecilius, ktorého pohanský učenec si .obÍúbil,učenie
jeho počúval a ním naklonený bol ku krestÍanstvu. Ale
pohanovi Cy p rianovi ťažkosa pozdávalo, aby človek
rozkošam oddaný, konat' mohol, čo kresťanská Viera
požadovala od vyznávačov svojich. Predsa konečne
prijal sv. krst, prijal meno .učiteÍa svojeho, Cecilius,
i stala sa podivná premena s ním; lebo hovorí: »Keď
oživujúca voda obmyla škvrny predošlého života—mojeho
a keď očistené srdce moje obsiahlo s hora svetlo a ne
beského ducha, zbadal som zadívený, že pochybovanie
moje mizne.< Stal sa r. 245. kňazom a neskor (r. 248;).

biskupom v Karthagu.

Ušenosť jeho, nábožnost',

pokora a vlúdnosť, prisnosť 'v zachovávaní cirkevnej
kázne vážené boly po celom krest'anskom svete, islúžíl
za vzor všetkým biskupom. Keď r. 250. vypuklo pre—
nasledovanie krest'anov za panovania ukrutného císára
D ecia, kričali pohania: »Cypriana levom!<<Starostlivý
biskup o stádo svoje opustil tajne mesto a z úkrytu
svojeho riadil cirkevnú obec svoju. Tu napisal spis svoj
»O odpadlíctve (De lapsu)c. O rok navrátil sa ku
ovečkám svojim za velmi smutných okolností; lebo
vtedy zúril mor.a prenasledovanie krest'anov za pano
vania císára Galla. Požehnane účinkoval sv. biskup

až do r. 257. v Karthagu,

keď cisár Valerian

vydal rozkaz, aby kresťania a najma kňazi ích a biskupi
boli prenasledovaní. Horlivý sluha Boží neukryl sa teraz,
ale túžil po mučeníckej korune. Ivyznal s radosťou
pred vladárom, že je krest'anom a biskupom. Vladár

vypovedal ho do Kurubisu.

Rimská cirkevná obec

chcela orodovat' za nebo u císára;

ale on odpísal jej :
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píasa.

O sv. Polykarpoví

hovorí s najvačšou

úctou, ktorého »slová napisal nie na papier, ale,do srdca
svojeho.a A Irenej stal sa pod vedením takýchto svá
tých učítelov důstojným učenikom ich; lebo V ňom pre
javovala sa hlboká učenost' a vrúcnosť mysle so vzne
šenou sílou žívej viery. Horúca láska jeho ku Kristu
a Božskému učeniu Jeho pohla ho k tomu, že opustil
vlast' a išiel na západ k pohanským národom, aby medzi
ními ohlasoval kresťanskú víeru. V meste Lyone

v Gallií účinkoval za mnohé roky jako kňaz a neskór
od r. 178., jako biskup. Za času prenasledovania kre

st'anov pod císárom Septimom

Sever om podstúpil

smrt' mučenícku s 19.000 veriacimi svojimi a sice r. 202.,
.dla iných r. 203., v sídelnom meste svojom Lyone.
Napísal mnoho spisov. Medzi dielami jeho vyníkajú
»Páť knih proti kacíerstvam (V. libri adversus haereses)c,
ktoré sa nám zachovaly v latinskej reči; v nich brojí
najma proti bludom gnostickým; prízvukuje, že sa s ka
cíěrmi nemá bojovat výrokami sv. Písma, ale radšej
ústnym podaním, ktorým sa oni vykázat nemóžu. Ěalej
napisal dve knihy proti pohanom a knihu o víere. Jako
v týchto spísoch zveleboval sv. Církev jako jednotnú,
světů, katolícku a apoštolskú, čítali sme v pojednaní
o účinkovaní jeho za časov prenasledovania kresťanov

pod císáromSeptimom Severom.
Sv. Cyprian narodil sa r. 200. z bohatého po
hanského rodu v meste K arthagu v sevemej Afri k e.
Otec jeho bol senátorom, í dal ho výborne vyučit'.Keď
dokončil učeníe, stal sa učítelom rečníctva, ktorým za

obera'lí sa vtedy najvzácnejší mužovía. A Thuscius
C y prianus stal sa slavným učítelom a početní učeníci
rozmnožilí _ídríev velký majetok jeho. Svetská sláva
a bohatstvo lahodily pohanskej mámomyselnosti jeho,
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i odovzdal sa, jako skoro všetci bohatí pohania, roz
košnému životu a nejednej nepravosti, jako sám vy
znáva. V-dome jeho býval ctihodný krest'an kňaz, menom
Cecilius, ktorého pohanský učenec si obÍúbil, učenie
jeho počúval a nim naklonený bol ku kresťanstvu. Ale

pohanovi Cyp rianovi

ťažkosa pozdávalo, aby človek

rozkošam oddaný, konat mohol, čo kresťanská Viera
požadovala od vyznávačov svojich. Predsa konečne
prijal sv. krst, prijal meno .učiteÍa svojeho, C ecilius,
i stala sa podivná premena s nim; lebo hovorí: »Keď
oživujúca voda obmyla škvmy predošlého života—moj
eho
a keď očistené srdce moje obsiahlo s hora svetlo a ne
beského ducha, zbadal som zadivený, že pochybovanie
moje mizne.: Stal sa r. 245. kňazorn & neskór (r. 2483

bískupom v Karthagu.

Uěenosť jeho, nábožnosť,

pokora a vÍúdnosť, prisnosť ,v zachovávaní cirkevnej
kázne vážené boly po celom krest'anskom svete, islúžil
za vzor- všetkým biskupom. Keď r. 250. vypuklo pre—
nasledovanie krest'anov za panovania ukrutného cisára
D ecia, kričali pohania: »Cypriana levómlc Starostlivý
biskup o stádo s'voje opustil tajne mesto a z úkrytu
svojeho riadil cirkevnú obec svoju. Tu napisal spis svoj
»O odpadlíctve (De 1apsu)c. O rok navrátil sa ku
ovečkám svojim za velmi smutných okolností; lebo
vtedy zúril mor.a prenasledovanie krest'anov za pano
vania cisára Galla. Požehnane účinkoval sv. biskup

až do r. 257. v Karthagu,

keď císár Valerian

vydal rozkaz, aby kresťania a najma kňazi ich a biskupi
boli prenasledovaní. Horlivý sluha Boží neukryl sa teraz,
ale túžil po mučeníckej korune. Ivyznal s radosťou
pred Vladárom, že je krest'anom a biskupom. Vladár

vypovedal ho do Kurubisu.
Rimská cirkevná obec
chcela orodovať za nebo u cisára; ale on odpísal jej:
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»Živý súc píšem Vám, ale túžim po smrti; láska moja
je ukn'žovaná, v útrobách slyším hlas: Poď k Otcovi!a
Po roku vyniesol miestodržitel Galerius Maximus výrok
svoj—:»Rozkazujeme, aby Cyprian,
biskup Kartha
genský, nepriatel bohov, bol odpravený mečom.: Muž
Boží radostne zvolal: »Sláva Bohu!—=Prítomní veriaci
volali: »Postínajte i nás s ním!: S požehnaním smút'a
ceho stáda svojeho žomrel smrfou mučeníckou dňa
14. septembra r. 258. Spisy jeho obsahujú trinást' roz
ličných pojednani a 81 listov; .i podávajú velmi doko
nalý obraz ducha a života sv. Církve v tom čase. O

cene spisov jeho spieva kresťanský básnik Prud en
'cius (De coronis hym. I3.): „Jak dlho Kristus Íudské
.plemá, jak dlho trvat nechá svet: každý, kto miluje
Krista, Teba, Cyprian e, bude čítat a od Teba sa
učit.: Najhlavnejšie spisy jeho sú: >O ničomnosti modiel
(Idolorum vanitas)e; »Svedoctva proti Židom '(Testim'onia
adversus Judaeos)<; »Km'ha ku pohanskému súdcovi
Demetrianovi (Ad Demetrianum)c, »O milosti Božej (De
gratia Divina)—;“ ».O jednote Církve (De unitate Eccle
siae)c; »O kázni panien (De disciplína et, habitu Vír
ginum)c=; »O odpadlikoch (De lapsis')c,; »O modlitbe
Pána (De oratione Dominica)c; >O napqmínaní muče
níctva (De exhortatione martyrii)=; >O skutku i almuž
nách (De Opere et eleemqsynisý; »O .dobrote trpezli
vosti (De bono patientiae)c; »O horlivosti (De zelo)c;
potom ešte 82' listov.

Sv. Gregor

Divotvorca

(Thaumaturgos)na

rodil sa začiatkom tretieho storočia V meste Novej
Cesarei v krajine Ponte zo zámožných pohanských
rodičov. Prvotne menoval sa Theodor. Keď mal štrnásť
rokov, ztratil otca, čo účinkovalo bolastne na útle srdce
jeho. Starostlivá matka dala. vychovávat i ďalej dla vóle
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otcovej nadaného syna a vzdelávať vo všetkých vedách.
I venoval sa Theodor (či Gregor) s bratom svojim
Athenodorom najma reči latínskej, vedám rečníckym
a právnickým; lebo mal vstúpit' jako súdca do služby
štátnej. Po dokončení učenia V rodnom meste mal sa
oddať vedám V Rime. Toho času odprevádzal s bratom
svojim sestru do Palestiny (Svátej zeme), kam sa bola
vydala za úradníka miestodržitelského. I prišli do mesta

Cesarei,
kde slavný Origenes riadil vysokú školu.
Vedochtiví bratia zaumienili si, že vyvolia si Orige
nesa, ktorý pósobil hlboký dojem na nich výrečnou
učenost'ou svojou, mravným životem a celým osobným
vystupovaním svojim, za jediného učítela svojeho, izo
stali v Cesarei palestinskej. Pod vedením slavného
učitela zotrvali bratia v škole za pět rokov. Origenes
vyučoval ich, oduševnený tým úmyslom, aby mohol
priviest' ich ku poznaniu kresťanskej pravdy. Najprv
prebral s nirrii lubomudrckú vedu, p'otom fysiku (silospyt),
geometriu (merníctvo) a astronomiu (hvezdárstvo), a iba
potom začal prednášat' bohoslovie, .nauku o Bohu.
V úvode pripomenul všetko to, čo povedali pohanskí
Íubomudrci a básníci o Božstve'. A keď posvietil na
rozmanité sústavy najslavnejšich 'Íubomudrcov a po
ukázal na nesrovnalosti a protimluvy, lahko presvedčil
učeníkov svojich, že rozum ludský nepostačuje ku po
znaniu pravého Boha, a že treba je, aby-sám Boh zjavil
sa Íuďom, mluvil k nim o Sebe, a že skutočne zjavil
sa Íud'om a hovoril k nim. A múdry učitel prešiel ku
sv. Písmu Starého a Nového zákona, do ktorého uvádzal
učeníkov svojich jako do čarokrásnej nadzemskej za—
hrady; dokazoval jako najvyššia bytost' Božia zjavila sa
praotcom a prorokom, skrze ktorých mluvila luďom,
a jako konečne sám Spasitel Božský prišiel na zem
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a založil sv. Církev, ktorej sveril svaté učenie Svoje.
Tak uvádzal rozumný učitel dvoch miláčkov svojich
pomaly ku poznaniu pravého Boha, jako podáva sa
nemluvniatku po narodení najprv mlieko a iba neskor
záživnejšie pokrmy. Ostrovtípní mladíci boli osvieteni
pravdou Božou. R. 235., počas prenasledovania kre
st'anov za cisára Maximina Thrackého, ušiel Origenes

do mesta Cesarei v Kappadocii a bratia Theodor a
Athenódorus
odobrali sa do Alexandrie, aby po
kračovali v študiach pod sv. Dionysom Alexandri'nským,
v naukách sv. náboženstva jako katechumenovia. Tu
prijal Theodor sv. krst a meno Gregor, keď pohanskí
mladíci nehanobne pokúša'li jeho; podObne dal sa po
krstiť i brat jeho. Keď prestalo prenasledovanie, na
vrátili sa bratia.r. 238. nazpět do Cesarei, kde. dokončili
nauky svoje pod Orígenesom. I odišli do rodného mesta

Novej Cesarei v Ponte. Spolumešt'aniaponúkali
učenému a zbožnému_Gr egorovi vysoké úrady; ale
on neprijal ich; i utiahol sa do samoty, kde žil jako
pústovník a pokračoval v skúmaní sv. Písma a spisov
Otcov apoštolských. Na vrúcne modlitby jeho stávaly

sa mnohé divy; preto bol nazvaný Divotvorcom.
Fedimus, biskup v Amasei, počul o bohumilom živote
jeho, i chcel posvátit' ho za kňaza. Po mnohom od
porovaní vysvátený bol sv. Gregor skrze spomenu—
tého biskupa za kňaza a neskor za biskupa do N ov ej

Cesarei. Keď sv. Gregor nastúpil vysoký úrad svoj,
cirkevná obec jeho počitovala iba sedemnást' veriacich
krest'anov. Od toho dňa bol korunovaný život jeho
mnohými zázrakami, a stalo sa horlivosťou jeho a nad
prirodenými milosťami, že skoro všetci obyvatelia toho
kraja prijali svátú vieru. Na smrteÍnej posteli pýtal sa:
»Kolko nevercov nachádza sa ešte v okolí Cesareih
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I. dostal odpoveď:

»Iba sedemnást'.<< Svatý muž zvolal

radostne: »Sláva Bohu! Zanecháv'am nástupcovi svo
jemu V biskupstve práve tolkých pohanov, kolkých kre
stanov našiel som p_rinastúpení svojom < Potom riekol:
»Poneváč žil som Vždy jako cudzinec na zemi, nuž
nechcem ztratiť ani, po smrti toto rň'eno. Nepatrí mne
žiadne pohrobisko; žiadne miesto nech nenosí meno
Gregorovo. Jediné miesto, na ktoré nie som žiarlivým,
je to, ktoré neposkytuje príležitosť k najmenšiemu po
dozreniu o nejakej príchylností ku tejto zemi.c Usnul
V Pánu' dňa I7. novembra r. 270. Napísal: Výbornú

chváloreč na Orígenesa,

vysvetlenie »Knihy mú

drostie a mnohé listy, medzi ktorými vyniká list 0 po
kračoVaní sv. Církve v očí tým veriacim, ktorí počas
prenasledovania požívali pohanské obetné maso. SV.
Basilius hovorí o ňom :_ »Jakéwmiesto máme vykázat

velkému sv. Gregorovi

a učeniu, ktoré zanechal

nám? Či nezasluhuje pňpočítaným byť k apoštolom a
prorokom, on, ktorý živený bol tým istým duchom,
jako tito, a Vždy pokračoval v šlapajoch Svatých, Vždy
jako dokonalý vzor života evanjelíckého?
Proroctvá
jeho boly také dívotvorné, že bolo možno porovnat'
jeho 8 drievnymi prorokami . . . . Duch Boží působil
V ňom V takej plnosti, že i nepriatelia pravdy nazvali
jeho druhým Mojžíšom. Ešte dnes (1- r. 379.) je on
divom všetkých obyvatelov zeme.a

Sv. Method, i Eubolius 'zvaný, bol v-tret'om
storočí biskupom V meste Olympe či v Patare
V Lycii a neskór V meste Tyruse V Palestine. Keď
zúrivý cisár Galerius
a spolucisár Maximinus
Daj a prenasledovali krest'anov V Palestine, bol umu
čený i sv. Method V meste Tyruse okolo r. 311. SV.
Method bol prvý, ktorý písal proti velkému učencovi
20
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Origenesovi
a vinil ho z niektorých nesrovnalostí;
prečo i cirkevný dejepisec Eusebius,
velký ctitel

Ori-genesov, dla svedoctvasv. Hieronyma

(Apol.

adv. Ruňn. I. I., n. -II.) V spise svojom nerobi žiadnu
zrnienku o tomto zaslúženom sv. mužovi. SV. Method

napisal mnohé významné spisy a medzi ne náležia:
»O vstaní z mrtvých, »O svobodnej voli alebo zkade
pochádza zlé (hriech)7c; »O tvorochc, a »O muče
níkocha.. Všetky tieto spisy zachovaly sa iba V úryvkoch.
Najznamenitejší spis jeho je »Svatba desať panienc
alebo »O čistotea, V ktorom skvelými dóvodami zastáva
_bezženstvo (Celibát) a pannenstvo. Kniha napísaná je
nádhernou gréčtinou, V nej závodí obrazotvomosť s vý
rečnost'ou. Učený Spisovatel pojednáva výmluvne o Vý
bornosti bezženstva dla vnútornej podstati jeho, 0 prvom
póvodcovi jeho a vzore, i o účinkoch jeho; potom.
vyvracia domnienky, dla ktorých nemožno žiť v bez
ženstve; konečne opisuje opravdivé bezženstvo skvelými
barvami. Spis končí sa chválospevom (hymnou), p'o
vzbudzujúcim ku zvelebem'u pannenstva.
SpiSovatelía církevní.

Po sv. spisovatelovi Lukášovi, ktorý spísal deje
časov apoštolských, bol Hegesippus
prvým kresťan—
ským dejepiscom. Hegesippus
bol rodom Žid, i na
pisal okolo r. 160. cirkevný dejepis v piatich knihách,
ktorý siaha od smrti Spasitela, Pána. Ježiša Krista, po
časy spisovatelove. Ku týmto kommentárom svojim pri
pojil soznam pápežov od počiatku sv. Církve až po

pápeža Aniceta,

ktorý za času jeho sedel na stolici

sv. Petra. Žial, že z dejepisu jeho iba niektoré úryvky

u Eusebia

zachovaly sa na časy naše. jemu pripisuje
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sa i opis mučeníckej smrti sv. Jakoba,
pokrevného
Pána Ježiša Krista. Dla svedoctva Eus ebia (I. 4., c. &)
zomrel r. 180. V Rime.

Kajus alebo Gajus žil V Rime za času pápeža
sv. Zefyrina
(od .r. 202. do r. 218.) jako kňaz a od
r. 190. jako učitel, a neskor působil jako apoštolský
cestujúci biskup až do r. 220., Vktorom zomrel. Napísal

polemický spis proti montanistovi Prokulovi

(pod

záhlavím »Adversus Proculume), V ktorom medzi inším
dokazuje, že sv. apoštolovia Peter a Pavel žili V Rime
a život svoj dokonali mučeníckou smrťou. Proti ná—

mietkamPr okulo vý m hovorí: »Oproti tomu poukázat
móžem na Víťazné pomníky apoštolov. Lebo keď sa po
beráš na Vatikan alebo cestou, ktorá vedie do Ostie,
nuž predstavia sa tebe Vít'azné pomníky zakladateÍov

tejto Cirkve.a A Eusebius,

ktorý zachoval nám

úryvky z tohoto ztrateného důležitého spisu V cirkev
nom dejepise svojom (II., 25.), poznamenáva: »Pavel
bol sťatý dla ústneho podania V Rime za panovania'
Nerona, Peter bol ukrižovaný. A toto ústne podanie
zaručuje po dnešný deň obyčajné Vzývanie Petra a
Pavla V tunajších hrobitovoch (cemeteriach). Z celej
ríše rimskej shromažďujú sa tu zástupy Íudu, jako v ne
jakom útulku a jakoby V chráme Božom.<=

julius Afrikanvus, priateÍOrigenesov, ktorý
zomrel r. 232., napisal okolo r. 221.na základe sv. Písma
a gréckeho bádania velký, rokami Opatrený dejepis od
stvorenia sveta po čas'y svoje, aby dokázal pohanom,

jak starobylé je pravé náboženstvo a že povesti po
hanské a bájky pochádzajú z novšieho času. 1 tento
vzácny spis zahynul, a Eusebius podáva z neho iba
niektoré úryvky V »Chronikumec svojom. Julius Afri
k a n u s napisal i list, venovaný A ri sti d e s o Vi, ktorý
20*
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zachoval sa až na časy naše; v ňom porovnáva dva
rodokmeny Pána Ježiša Krista, sdelené svatými evan

.je1istamíMatúš cm &Lukášom.

Sv. Archelaus, biskup v Charrei (Hebron
alebo Kaskar) V Mesopotamii,
napisal r. 277.
V syrskej reči obranu pravej viery proti bludárovi

Manesovi,

ktorý na úteku svojom z Persie do Charree

(Kaskaru) prišiel a so sv. biskupom o viere sa doha
doval. Neskór' preložil Hogemon toto dielo do gréčtiny
a nám zachovalo sa v latinskom preklade, ktorý pred
siedmym storočím bol shotovený (Opera S. Hippolyti).
Sv. Pamf—il narodil sa v tret'om storoči v meste

Ber ythe vo Frygii z bohatých pohanských rodičov.
Obdarený výbornými dary ducha, nadobudol si na
"školách v rodnom meste hlboké vedomosti. Prešiel do

Alexandrie,

kde na slavných školách vyznačoval sa

medzi všetkými mladikamí. Ale pohanské vedy neuspo
kojovaly dušu jeho; on túžil po poznani pravého Boha.
'Toho času riadil vysoké školyAlexandrinské sv. Pierius,
učeník Origenes ov, ktorý bol zvaný i »malým Orige

nesomc. Návodom' Pieriovým začal pohanský mladík
Pam fil študovat' sv. Písmo a oči jeho sa otvorily:
poznal učenie krest'anské. o jednom pravom Bohu. Po
krstený neprijal vysoký úrad v rodnom meste; ale
Usadil sa v Cesarei v Palestine, kde bol posvatený za
kňaza, viedol svatý život, a neprestajne skúmal hlboký
a tajný smyseÍ sv. Písma. Shromaždil okolo seba učen
cov, dal- na útraty svoje odpisovat' sv. Písmo, a spisy
sv. Otcov apoštolských a cirkevných, i napravil osnovu
gréckeho prekladu sv. Písma, ktorý nosí meno Septua
ginta. Tým poslúžil katolíckemu učeniu nad pomyslenie;
lebo nadobudol stá učenikov a tisíce horliteÍov za svatú
vieru. Tu založil í školu pod dozorstvom biskupa
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Agapia, v ktorej sv. Písmo sa vykladalo, i knihovňu,
ktorá obsahovala 30.000 svázkov. Keď ukrutní cisári

Galerius

a Maximin Daja prenasledovali v Asii

a v Afrike krest'anov, vykrvacalo v samOm Egypte
I44.ooo.hor1ivých vyznávačov a keď mnohí _kresťania
utiekli z Egypta do Cesarei, boli pochytaní a umu
čení; s nimi 'vykrvácal i sv. Pamfil, ktorý bol r. 309.
mečOm odpravený. Učeníkom jeho bol i cirkevný deje
pisec biskup Eusebius, ktorý prijal imeno učiteÍa svo
jeho a podpiSov'alsa Eusebius Pamfilus. Sám sv.
Pamfil napisal mnoho knih, ktoré sv. Otcovia & Uči
telia Církve velmi vychvaÍujú.. Znamenité sú exegetické
diela jeho, ktoré spísal dla vzoru Origenesa.
Sv.
Hieronym opatroval z nich po sto rokoch dvadsaťpáť
svázkov, ktoré vztahovaly sa na 12 menších prorokov,
jako drahocenný poklad svoj. V žaláre spísal sv. Pamtil
spoločne s biskupom Eusebiom pat.—knihjako obranu
slavného Origenesa, ktorého niekton' spisovatelia od
sudzovali pre niektoré mylné domnienky. Toto dielo
obsahovalo obranu pravoverného smýšÍaniaOri genesa
ohladom učenia jeho 0 najsvátejšej Trojici Božej, o vte
lení Pána Ježiša Krista, o pokutách zatratencov, o pri
rodzenosu' a' stave duší, potom životopis Origenesov
a soznam spisov jeho. Rufin preložil tento _spis do
latinského jazyka a tento preklad jeho diela zachoval
sa až na časy naše; ostatné spisy 'sv. Pamfila ztratily
sa. Pamíatka jeho žila vo vďačnej Cesarei behom
mnoho storočí; velkú a drahocennú knihoveň jeho zni
vočili fanatickí Arabi.
Sv. Lucian, učenik svatého opata Makaria, žil

jako kňaz za času panovania císára Diokleciana
v meste Antiochii, kde s kňazom Dorotheom
(1- r. zoo.) založil exegetickú

školu a riadil.

Mládež
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vyučoval vo vykladaní sv. Písma zdarma, i mal mnohých
uÝeníkov. R. 310. odvedený bol v okovách do Niko

me ie, i doručil cisárom Galeriovi a Maximinovi
Daj ovi obranný spis svoj kresťanského náboženstva ;
zo žaláru poslal list veriacim v Antióchii o muče
nickej smrti biskupa Antima; i zomrel sám mučeníckou
smrťou dňa 7. januara r. 311..Krom qumenutých spisov

vydal i Opravený preklad sv. Písma, Septuaginta
rečený.

_

Sv. Peter, biskup v Alexandrii, účinkoval po
smrti sv. Theonasa
od r. 300. V tomto ludnatom
hlavnom meste Egypta velmi blahonosne. Eusebius
menuje ho »okrasou Božskou biskupov a najvýtečnejším
učitelom kresťanského náboženstvac. Roku 311.zomrel
smrťou mučeníckou za sv. vieru. Napísal viacej spisov,
menovite knihu o verejnom pokaní cirkevnom, ktorá
sa zachovala; z ostatných spisov jeho máme iba úryvky,
jako zo spisu o Božstve Pána ]ežiša Krista a o velko
nočnej slavnosti.
Ku spisoVatelom cirkevným a učitelom náležia

iApologeti, o ktorých“sme hovorili už vyššie, a riadi
telía vyšších a katechetických škól.
Kresťanské školy. Počiatky & vývin vedy bohosloveckej.

V druhom storočí usilovali sa kresťanskí učenci
vedecky Spracovat sdelené učenie apoštolské voči po
hanským Íubomudrcom a kacierom. K tomu cielu po—
užívali všetku Íubomudrckú a dejepravnú vedu svoju.
I podujímali s v'ačším-menšímúspechom objasňovat, po
rozberať, ustálovat', i predostierať V sústave, ktorá zod
povedala vtedajšiemu učenému svetu, jednotlivé pravdy
krest'anského náboženstva, ba i celistvý obsah bohatej
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látky dogmatickej. Usílovne čitavali sv. Písmo Starého
zákona, v ktorom videli vyobrazený Nový zákon
(Jer. 31, 31; Isai. 51, 4); pátrali po ústnom podaní
apoštolskom, ktoré prechovávalo sa V n'ajslavnejších—
cirkevných obcach a vo spisoch svatých Otcov apoštol
ských: a tak na základe spisov Nového zákona a úst
neho podania stavali ďalej vedecky na stavbe nauky
Krístovej. Vo spisoch & roízpravách svojich vedeckých
používali častoráz Íubomudrcké, najm'a'.iílonské a novo
platonské idey; ale díalo sa to najviac čo do formy
spracovanía, čo do výrazov a dialektického odóvodňo
vania; ačkoÍvek niektorí prejímali do spisov svojich
i obsah týchto Íubomudrckých sústav, čo však sv. Církev

neschvaÍovaJaa zavrhovala. Krest'anským

učencom

(rvaíCov-rec,Gnosticí) bolo hlavnou zásadou pri

pracovani 'vedeckom na sústave krest'anskej
nauky, že Viera je pevný základ a smerodajné
pravidlo všetkého vedenia Íudského, že z nej
vyplýva í cirkevná veda a odvodzuje základné
pravdy“ (principia)

svoje.

Kr'esťanským učencom

Objavoval sa vo spisoch Nového zákona rozličný du
chovný smer: kontemplativný u sv. Jána, dialekticko
didaktický u sv. Pavla, posítivno-praktícký v evanje

liumách dÍa sv. Matúša, Marka a Lukáša, u sv.
jakoba i ]udáša Thadeaša. A tak krest'anskíučenci
nastúpíli í rozličný duchovný smer v ponímaní vedeckom
a spracovam' cirkevnej nauky: východní krest'anskí
učenci nachýlili sa ku theoreticko-Spekulatívnej stránke
kresťanstva a namáhali sa dať krest'anskej vede Íubo
mudrcký základ; západní učenci usilovali sa objasňovat
vedou praktické potahy historicky podaného kresťan—
ského náboženstva. I stali sa učení církevní spísovatelia
tejto doby pevnost'ou sv. viery, ktorú zachovali nepo
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rušenú v oči pohanským lubOmudrcom a k'acíerom,
najma bludárskym Gnostikom ; a tak stali sa i zaklada
telmi vedy bohosloveckej .

A jako okolo svatých apoštolov Pavla a Jána,
'i sv. Otcov apoštolských, najma Polykarpa,
shro
mažďovali sa početní vedochtiví učeníci, podobne mali
i pozdejší učenci církevní mnohých učem'kov, ktorí po
máhali 'praóovať 'na stavbe kresťanskej vedy. Takým
spósobom povstaly na Východe a na Západe kresťanské

školy, jako v Alexandrii, v Cesarei, v Antiochii,
v Jerusaleme, V Edesse, v Ríme, V Severnej
Afrike a inde, na ktorých. účinkovali vysokoučení a
o sv'altú Církev velmi zaslúžení učitelia, i horlive pesto
vali krest'anskú vedu.

Katechetické školy v Alexandrii _a"vCesarei, & vynikajúci

učitelia ich: Pantenus, Klemens AIeXanďrinský, Origenes,
Hierakles & iní.

Alexandria,
hlavně mesto Egyptu, bola _už od
dávnejších časov východným strediskom a emporiumom
grěckej pohanskej vedy, a v tejto dobe _prekvetalo
v nej najma Íubomudrctvo platonské a novoplatonské,
ktoré hrozilo kresťanstvu velkým nebezpečenstvom.
Horliví biskupi a kresťanski *učenci, obohatení gréckou
\vedou, badali hroziace nebezpečenstvo, i usilovali sa
sblížit sa k pohanským Íubomudrcom a k vedochtivým
mlaiiíkom, i presvedčovať ich, že kresťanská 'viera vý
borne srovnáva sa so zdravým rozumom a že úplne
vyhovuje každej potrebe ducha Íudského. Tak/povstala
v Alexandrii v polovici druhého storočía, a sice
r. 169., kresťa'nská Íubomudrcká škola dla vzoru gréckej
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Íubomudrckej školy, ktorú založil slavný bývalý lubo
mudrc platonský, pochádzajúci z Athén, a toho času

horlivý učenec krest'anský, menom Ath ena goras. Táto
vyššia kresťanská-škola nazvaná bola katolickou,
i sriadená bola k tomu účelu, aby V nej mladí učení
pohania privádzaní boli pomocou vedy Íubomudrckej
k poznaniu kresťanskej pravdy.. Bol. to súkromný' ve
decký ústav, stojací pod dozorcom miestneho biskupa,
ktorý ustanovoval správcu. jeho. Tu pestovali sa svetskě
vedy, ethický a asketický smer života a na základe
Íubomudrctva platonského pripravoval tento ústav ve
decký pódu vysvetlovam'm svatého Písma kresťanskému
Íubomudrctvu, kresťanskej vede dogmatickej a ethickej.

A táto katechetická

škola vydobyla si trvácnych

zásluh nielen o rozšírenie kresťanstva na Východe, ale
najma o vedu biblickú a vůbec i o vedu bohosloveckú
(theologickú).

Na katechetickej škole v Alexandrii prvým
vynikajúcim učitelom po zakladatelovi _.jejAthena go

ras ovi bol sv. Pantenus, ktoréhovyhlasujeEusebius
za najv'áčšieho muža doby svojej. Narodil sa buď na
Sicílii. buď v Athénach a jako pohan vyznačoVal sa
zriedkavou učenosťou.- Sv. Hieronym
(De vín,.,illus.
c. 36.) hovorí o ňom, že patril driev medzi Íubomudrcov
Stoikov. Niektorý učeník apoštolSký obrátil ho na vieru'
Kristovu. Okolo r. 180. nachádzame ho jako horlivého
učitela na spomenutom vedeckom ústave, ktorý/vykvitol
pod správou jeho v slavné semenisko sv'átých učencov.
Sv. Pantenus vysvetloval sv. Písmo učeníkom svojim
a napisal prednášky svoje-i v “»Komentárochc, svojich.
Žial, že tieto spisy sa ztratily; iba niektoré úryvky za
chovaly.sa z nich (Migne Ser. Graec. V. c.1237.). R. 190.
prosili Arabi (dla iných spisovatelov Indovia) biskupa
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v Alexandrii, aby poslal iin niektorého učenca. Sv.
Pantenus vybral sa na Východ, kde už našiel niekto
rých krest'anov a u nich evanjelium sv. M'atúša, spí
sané V hebraiskej reči, ktoré doniesol bol ta sv. apoštol

Bartholomej.

Že v tých krajoch už dávno predtým

nachádzali sa kresťania, to dosvedčuje miestodržiteÍ
Bithynie Plinius. V liste (r. 105) písanom cisárovi

Trajanovi,Alexander

Abonotrigas

a iní. Po

návrate svojom z Východu účinkoval požehnane sv.

Pantenus

jako učeneca učitelv Alexandrii

až

do r. 212., v ktorom dňa 7. j'úÍa zomrel.

Ku váčšiemu ešte rozkvetu a na vysoký stupeň
slávy povzniesol túto kresťanskú školu učem'k P an—

tenov Titus Flavius Klemens Alexandrinský.
Tento zriedkavý učenec cirkevný narodil sa z pohan
ských gréckychrodičov v meste Athénach, alebo v samej
Alexandrii. Velkými duševnými vlohami nadaný mladík
bol odchovávaný vo všetkých pohanských vedách,
i sháňal sa neustále po svetle pravdy. Precestoval
Grécko, Italiu, Palestinu, Syriu a iné východné krajiny,
i nashromaždil si u slavných pohanských učitelov mnohé
vedy a Skúsenosti; ale všetko to, čo poskytovalo jemu
pohanské Íubomudrctvo (ňlosoňa), neuspokojilo ani vel
kého ducha jeho, ktorý túžil po poznani pravdy a pra
vého Boha, ani citlivé srdce jeho. I prišiel do Ale

xandrie, kde slavný Pantenus popri Íubomudrctve
a iných svetských vedách prednášal sv. Písmo poslu
cháčom svojim a vysvetloval. I zahorelo tu ešte váčšmej
srdce jeho po poznani pravdy, Bohom zjavenej, a u nóh
slavného krest'anského učiteÍa našiel, po čom tak dávno
duša a srdce jeho túžily — svetlo pravdy Božej. Prijal
sv. krsť, bol posvátený za kňaza a stal“ sa pri boku

Pantena

pomocným učitelom. A keď Pantenus
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okolo r. 190. odišiel na Východ, aby hlásil sv. evanje

lium pohanom, biskup Demetrius ustanovil horlivého
a učeného Klemensa
učitelom a ria'diteÍom kateche
tickej školy. Obohatený vedami a skúsenosťami, ktoré si
driev už jako pohan nadobudol, osvietený sv. Vierou,
ktorú s vrúcnost'ou a horlivosťou prijal, nadaný skvelou
a plynnou výmluvnost'ou a mudrckým ostrovtípom, začal
s učitelskej stolice obozretne bojovat' proti bludom po
hanským a ohlasovat' zjavené pravdy Božie vedochtivým
učeníkom; i poukazoval V skvelých prednáškach svojich
nielen na spasitelné zásady krest'anského učenia, ale
pobádal poslucháčov svojich i ku plneniu príkazov a
predpisov, hlásaných svatým náboženstvom. I pósobil
tak požehnane, že jak'oby nadzemským kúzlom privábil
ku duchaplným a SpasiteÍným prednáškam svojim velké
zástupy mladých i starších pohanských učencov a získal
ich pravde Kristovej. Každého učeníka svojeho vyučoval
a riadil dla zvláštnej osobnej povahy jeho. Sám hovo
rieval (Strom. I. I.): »Ten, ktorý vyučuje, má. dlho
skúmat' myseÍ a rozum učenikov svojich, ab'y tých, ktori
v stave sú chápať vznešené pravdy, dobre poznal; on
má pozorovat reči, činy a mravy ích, aby mohol dobre

rozeznávat dobrú pódu od neúrodnej.: Vospasonosnom
účinkovaní svojom znepokojený bol horlivý cirkevný
učitel prenasledovaním, ktoré zúrilo za panovania cisára

Septima

Severa

proti ,krest'anomi v Egypte.

I opustil r. 202. mesto Alexandriu,

odišiel ku Vďač

nému slavnému učeníkovi svojemu sv. Alexandrovi,

biskupovi v meste F laviad'ese v Kappadocii, odpre
vádzal ho na biskupskú stolicu v Jerusaleme,
kde
dla Eusebia
(H. E. VI. II.) novú krest'anskú školu
založil a riadil, i navrátil sa neskór pravdepodobno do
Alexandrie, kde okolo r. 217. zomrel. O posledných
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rokoch požehnaného života jeho niet podrobnej hodno
vernej zprávy. Sv. Ale-xan der, biskup jerusalemský,
menuje “ho otcom svojim; ktorému mnoho “ďakovať má,

jako to Eusebius poznačil (H. E. VI.I4.). Klemens
Alexandrinsk ý napisal mnoho význanmýchspisov.
Okrem viac menších pojednam' a spisov, »Hypotyposyc
zvaných, ktoré sa ztratily, zanechal nám tri objemné
grécke diela, ktoré úzko so sebou súvisia: »Napome
nutíe pohanov (Abroc nporpsnrzxóc npóc “El/l);vac, Logos
protreptikos pros Hellenas)<; »VychovávateÍ (Ilazóarw'róc,
Pádagógosk <a »Pokrovce (ercópara, Stromata)c. V
prvom diele (Hporpszmxóc, Protreptikos) poukazuje na
ničomnosť a nesmyselnosť modloslužby a napomína po
hanovr aby prijali kresťanskú vieru; i tvrdí, že jako
Židom daný bol zákon Boží, aby ich pripravoval
k učeniu Kristovmu, podobne že lubomudrCtvo (ňlosotia,
premyšÍovanie) vedie k tomu istému cieÍu pohanov, a že
obe (zákon Boží Mojžíšovi _daný,a Íubomudrctvo grécke)
vzťahujú sa ku kresťanstvu tak, jako čiastky jednej a-tej
istej pravdy k'ucelku. Vo »Vychovávatelovi (Uazďarwróc):

usilovalsa byťKlemens Alexandrinský

vodcom

na ceste spasenia pre tých, ktorí už prijali sv. vieru
a ktorí ku kresťanskému životu majú byť vedení. Tretie
dielo, »Pokrovce (eraipara)< zvané, je obsahu velmi
rozmanitého, pestrobarevného, pre to i tak nazvané,
ktorým usiluje sa uvádzat' spisovatel dokonale už vo
sv. viere vycvičených na vrch dokonalosti krest'anského
života a vedenia, a sice postupne uvádzať po troch
stupňoch dÍa návodu prastarých mudrcov: na ceste
očisťovania, posvátenia a rozjímania (intuicie). V tomto
spise nerozdeÍuje náležité Íubomudrctvo (pohanskú lilo
'soňu) od učenia zjaveného, Božského, čo zapríčinilo
mnohé nedorozumenie. Sám hovorí: »Tieto knihy (»Po
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krovcea) obsahovat budú (krest'anskú) pravdu smieš'anú
s učením lubomudrctva (gréckeho), alebo skrze túto
istú zahalenú a ukrytú, jako zahaluje škrupina jadro
ovocia.<<Ačkolvek vysokoučený 'a hlbokoumný myslitel
učil, že krest'anský mudrc (Gnostik) vždy pri skúmani
svojom má mat' pred očima neomylnú pravdu učenia
krest'anského, aby nezblúdil, i ačkolvek teda vo viere
spatroval všetkú pravdu, a medzi ňou & vedením videl
iba zovňajší (fOrmálny) rozdiel, upádal predsa častoráz
do_platonovského rozdielu medzi umienkou pospolitosti:
a skrze vedu podmieneným náboženstvom vyššie vzde
laných ludí, i preceňoval častoráz lubomudrck'é spisy
na úkor sv. Písma. Preto, ačkoÍvek velké zásluhy vy
dobyl si o sv. Církev, nebýva pripočítaný medzi svatých
Otcov. Velkú starost' a usílovnosť venoval krest'anskej
mravouke, ktorú chcel stanovit“V úplnej čistote; v tomto
ohlade napisal i pojednanie o tom, pod jakými pod
mienkami bohatý človek móže dosiahnuť večné blaho
slavenstvo (Mat. 19, 16). Mystické vysvetlovania jeho
jednotlivých statí sv. Písma posudzovat' treba nám dla
panujúcich chút'ok rozumkárskeho časoducha. Kle

mensoví
najznamenitejší a najslavnejší' učeníci boli
medzi premnohými: sv. Alexander,
biskup v meste
Flavia d es e v Kappadocii, ktorý neskor stal Sa koadju
torom a potom nástupcom sv. Narcissa,
biskupa

v Jerusaleme,

a menoviteOrigenes,

ktorý velmi

značne prevýšil učitela svojeho prácami svojimi jako
učitel a spisovatel cirkevný.
O rigen es, najváčší učitel cirkevný veku svojeho,
ktorý popri malom slabom tele pre Skvelé a nadzemské
dary ducha svojeho, pre čistotu duše svojej a- srdca
a pre vytrvalú pracovitú usilovnost svoju obsiahol mená
A dam antio s ('Aďapávuxoc,Diamantový)a Ch alk en
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te ros (Xa/lxévrspoc, Ocelový), narodil sa r. 185. v meste

Alexandriiv Egypte. Otec jeho, sv. Leonidas,

bohatý,

učený a nábožný krest'an, vychovával syna svojeho,
ktorý bol nadaný neobyčajnými darmi ducha, hneď od
'najútlejšej mladosti vo sv. náboženstve a vo svetských
vedách, najma v Íubomudrctve. Pridřžal útleho chlap
čoka k tomu, aby sa naučil každodenne niektorú vý
poveď, neskór celé stati zo sv. Písma, ktoré jemu vy
svetloval a objasňoval smyseÍ a pravdu, tam obsaženú.
Bystroumný chlapec vypytoval sa i sám nieraz na
hlboký význam výpovedí biblických, a zadivený otec,
ktorý 'privádzaný býval do rozpakov a nemohol odpo
vedať, karhával na oko mladístvého skúmatela; ale
V tajnosti ďakúval všemohúcemu a dobrotivému Bohu
za zriedkavú milost, že popriat' ráčil jemu takého zá
zračného syna. I približoval sa nieraz ku lůžku spiaceho
synka svojeho a poÍúbil s úctou srdce jeho jako chrám

Ducha Svatého. Mladušký vedochtivý Ori genes na
vštevoval zavčasu Íubomudrcké prednášky slavného
pohanského učenca a zakladatela Íubomudrckej sústavy
novoplatonskej,Ammonia Sakkasa; ale tým-usilov
nejšie a pozomejšie počúval skvelé prednášky o kre
sťanskej nauke a najma výklady sv. Písma u nóh slav

ných krest'anskýchučitelov, sv. P ant en a a Kl em e ns a

Alexandrinského

(Eus. H. E. VI., I4.).*Keďr. 202.

zúrilo prenasledovanie kresťanov za cis'ára Septima
Severa v Alexandrii a v celom Egypte, zahorel sedem
nást'ročný mládenec takou vrúcnou túžbou, ba až blú—
znivou horlivosťou, po mučeníckej smrti, že sám chcel
sa predstavit jako horlivý kresťan krvolačnému pohan
skému -miestodržiteÍovi a iba na prosby a horké slzy
matkine odstúpil od predsavzatia a uspokojil sa tým,
že odprevádzal na miesta popravné odsúdených na
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smrť, napomínal ich ku stálosti vo sv. viere &potešoval
vrúcimi zbožnými slovami. Horlivost' krest'anského uče
ného mládenca zdvojnásobnila sa, keď uváznený bol

zbožný otec jeho Leonidas pre vyznávanie sv. Viery
a odsůdený na smrť. Origenes
chcel vykrvácat s mi;
lovaným otcom; ale starostlivá matka ukryla odev jeho
a prekazila ůmysel synov, že sa nemohol predstavit
súdcovi a vydat do krvavých rúk jeho. Inapísal vrúcny
list otcovi do vázenia, ktorým prosil a napomínal jeho
ku neohroženej stálosti v_o sv. viere a nastávajúcom
mučení a pri boÍastnej smrti, a V ktorom podotkol:
»Nestaraj sa 0 deti svoje, otče, a nedaj sa sviesť ohla
dom nás ku slabosti: Boh postará sa o nás!: Svatý
L eonidas vytrval v neohroženom vyznávaní sv. Viery;
bol st'atý a miestodržítel shabal značný majetok jeho.
Ubohá vdova bola sotená do najváčšej biedy so sied—
mimi dietkami svojimi; ale milostivý Boh neopustil ne
šťastnú kresťanskú rodinku. Bohatá kresťanská pani
vzala Ori genesa do domu svojeho a starala sa 0 za

opatrenie jeho. V tomto dome sišiel sa Origenes

s bludárskym gnostikom Pavlom

Antiošským.

Mladík stranil sa bludára a tým pilnejšie zaoberal sa
gramatickými vedami, tak že za krátky čas mohol
opustit dom' priaznivej paní a sám zaopatriť výživou
seba i rodinu svoju; lebo začal vyučovat mládež vo
svetských vedách. Medzi učeníkov jeho náležali dvaja
pohanskí mladíci z bohatého a vznešeného rodu, Plu

tarch a Heraklasfktorí

boli požiadalijeho, aby

vyučoval ich i v kresťanskom náboženstve. S radosťou
vyhovel horlivý kresťanský učitel tejto žiadosti; oba

bratia stali sa zbožnými krest'anmi:\ Plutarch
umrel
neskór smrťoumučeníckou, Heraklas
stal sa učitelom
a neskór biskupom v Alexandrii.
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Skvelé dary ducha Origenesovho,

podarené

a výmluvné prednášky jeho V súkromnej škole a bez
úhonný, zbožný život jeho zalúbily sa miestnému bisku
povi Dem etr-iovi, tak že vymenoval (r. 203.) osem
nástročného mládenca, a to laika (svetského) a nie

duchovného, za učiteÍa na katecfhetickú

školu,

ktorú prinútený bol opustiť slavný Správca & učitel

Klemens Alexandrinský

počas prenasledoVania

kresťanov pod Septimom Severom. Nemožno ani uverit',
čo všetko pósobil mladistvý“O rigen es na tomto ústave
vedeckom. V krátkom čase preslávil sa jako učitel ná
boženstva, filologie _(vedy mluvnickej) a krásorečníctva.
A nielen vo- dne, ale pracoval i v noci; spával málo
hodin na tvrdej zemi a usilovne bádal vo sv. Písme,
odpisoval klassické rukOpisy 'a tak živil seba i rodinu.
V náboženstve zvláštne vyučoval “velmi mnohých uče

níkov a učeníčky. Sv. Gregor
hovorí, že Origenes

Thaumaturgus

znal pohružovat' posluchačov

svojich do hlbokého významu sv. Písma, tak že sa
nazdávali,

»jakoby mluvil k ním, v pritomnosti 'Du—cha

Božieho a že jemu daroval Duch Svatý, ktorý osve

coval prorokov, múdrosť slov jehoz., Áno, Origenes
pripútal k sebe tak úzko mnohých, že sa nazdávali,
»jakobý podobne s ním boli spojení, jako niekdy duša
Davidova splývala s dušou Jonathana (Greg. Thaum.

Ofat. paneg.)c. Or'igenes

prednášal 'neskór i iné

svetSké vedy, najma lubomudrctvo, aby tým lepšie vábil
pohanských mladíkov ku predbáškam svojim a urobil
prístupnými pravde Božskej, i oduševňoval kresťanských
posluchačov ku osvojeniu si vedy Íubomudrckej. Týmto
spósobom. priviedol_ do Iona sv. Církve premnohých
učených pohanov. A čo hlásal Origene-s iným, sám
zachovával to prísne a verne. Žil jako Svatý a od'choval
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Svatých a mučenikov! Pracovalibez ustania. Požíval
skrovné pokrmy, tak že následkom prísneho póstu
celkom zoslabil útle telo svoje. Za mnohé roky ne
okúsil vína; nosieval iba jedno vetché rúcho (tuniku),
ktoré sotva chránilo ho pred zimou a nepohodou; cho
dieval bez obuvi. Zachovával prísnu askésu; celé noci
trávieval na modlitbách, čítaním sv. Písma a —vo-sv.
rozj'imaní (Euseb. Hist. Eccl. VI., 3.). I ačkolvek žil

Origenes
takto sv'áte, vyhýbal úzkostlive i najmen
šiemu zdaniu a každému nebezpečenstvu poškvmenia
skrze nejaký hriech: a preto, ponevač vyučovali slabé
pohlavie ženské, prekvetajúce panny,. z dobrého úmyslu
a z neporozumenia slov svatého evanjeliuma (Mat. 19, 12)
zmrzáčil sa na tele na ochranu nevinnosti svojej, čo

vtedy pokladaljemu za zlé biskup jeho Demetrius
a čo neskór počítané bolo jemu za veliký zločin. Toho
času napisal Oři genes mnoho spisov, najma velké
dielo »O základoch viery („epl ůplóv, _Peri archón,
De principiis)a. Týmto důležitým spisom vyslovil Ori
genes prvý z .krest'anských spisovatelov ideu krest'an
skej vedy a usiloval sa systematične složit' krest'anskú
vierouku i sriadit' všetko učenie krest'anské v jeden
organický celok a prednášať veriacim a učeníkom;
i myslel, že k tomuto organickému celku vierouky smie
pridávať spojovacie články, ktoré pravda nie vždy dosť
šťastne volil z novoplatonského lubomudrctva, a tak
v spise jeho nemožno poznať náhlady zralého. muža,
v ktorých všeličo sa prieči terajším, od toho dávneho
času bez odporu vyvinutejším a vytríbenejším náhladom
sv. Církve. Ostatne tento prvý spis jeho dogmatický
bol častoráz porušený i od priaznivcóv jeho i od ne
priatelov. Ori genes v tomto spise svojom »O zákla
doch viery (Hapl amu—„)a stavia vždy na čelo dogma
21
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(článok viery), potom vyvodzuje ho z rozumu, ďalej
zase vyvracia námietky, činené proti nemu, a konečne
dokazuje a odůvodňuje ho výrokami svatého Písma.
V ňom pojednáva a sice vo štyroch knihách, o Bohu
a o -najsvátejšej Trojici Božej, o sVete a činnosti 'Božej
ku spáse jeho, 0 Íuďoch a svobodnej vóle ich, konečne
o sv. Písme a o výklade jeho. Tento významný spis

Origenesov

neobsahuje všetky dogmy, najma chy

buje v ňom článok 'viery o smrti SpasiteÍovej a o svá
tých sviatosťach. ŽiaÍ, žer [pri písaní tohoto dóležitého
diela vedený bol mladistvý, pohanským ÍubOmudrctvom
presýtený spisovatel zásadami a spósobami novoplato
nísmu, čo zatemňovalo slávu jeho jako zručného stano.
viteÍa jednotlivých kresťanskýčh základných právd a
následkóm “čoho neskór pripisovaly s_ajemu niektoré
bludné náhÍady. Pokial, bol živý, nebol vobec pre ná
hÍady svoje _prenasledovaný, lebo všetci kresťania znali
vernost' jeho ku sv. viere a Církvi, i horlivost a víťaz
nosť v obrane kresťanského učenia a obdivovali ho;
ale po smrti jeho vyskytli sa mnohí žalobníci a od

porci jeho.
BiskupD em etriu s sveril neskor jemu celů správu

katechetickej

školy, a horlivýOrigen es venoval

sa výlučné vedám bohosloveckým a najma výkladu sv.
Písma. Poneváč svatému náboženstvu zdarma vyučoval
poslucháčov svojich, popredal všetky knihy svoje,
jednajúce o—svetských vedách, i spisy klassikov, ktoré
vlastnoručne krásne 'bol napisal; a kupec zaviazal sa
denne platit' za ne jemu štyri oboly (asi 42 babky naše),
z čoho potom zaobstarával slavný—„mladý
učenec životně
potreby svoje (Euseb. H. E. VI., 3.). A, keď i nový
miestodržiteÍ v Egypte, menom Akvila, krvave prena
sledoval (od r. 203.) nevinných krest'anov, konal horlivé

323

služby Origenes

jako opravdivý krest'anský učitel:

navštevoval uváznených, sprevádzal ich pred krvavých.
súdcov, na miesta popravné, i povzbudzoval ohnivými
slovami sv. mučeníkov ku stálosti vo vyznávaní svatej
víery a tak bezohladne vystavoval seba hroziacemu
nebezpečenstvu. Častoráz chcela kameňovať pohanská

sberba smelého Origenesa.
A keď r. '210.horlivý
'učeníkjeho, sv. Plutarch
podstúpil smrť mučenícku,
vtedy pohanskí pokrevní jeho chcelizabit'O rigenes a;
lebo považovali ho za príčiniteÍa predčasnei smrti jeho.
1 šest' iných učeníkovOrige“nesových
podstúpiloza
prikladom Plu'tarchovým-,_smrť mučenícku, a sice

sv. Serenus,

ktorý bol upálený, sv. Heraklides

a He ro n, ktorí boli st'atí, iný sv.,Serenus, útla panna
svatá Herais, ktorápred pokrstením svojimbola upá
lená a vojak sv.—'
Basilides,
R. 210. naučil sa O'řigenes hebraiskú reč, aby
zdarnejšie mohol študovať sv. Písmo. Začal sostavovat'
a písať drahocenné velké dielo biblické, pod menOm
Hexapla (.Tá ěé'amlď), na ktorom spise potom vytrvale
pracoval za dvadsať rokov. Spis obsahoval Viac než

50 silných svázkov. Touto práčou poslúžil Ori genes
velmi sv. Církvi a to naj-ma stanovením a ustálením
kánonu biblického (počtu pravých knih sv. Písma), keď
zvečnil kritickú osnovu spisov Starého zákona a spolu
umlčal výčitky Židov, ktorí hovorili, že krestaní'a majú

tekst Starého zákona porušený. On má velké zásluhy
i preto, že pričiňoval sa k správnOsti osnovy sv. Písma
obojeho zákonu a že spisy od svatých apoštolov a uče
níko'v Kristových spísané prvý pomenOval Novým zá
koríom V Hexaple sostavil v šiestich stÍpcoch knihy
Starého zákona, a sice podal v prvom stÍpci hebraiskú
nebodkovanú (bez samohlások) osnovu s hebraiskými
21*

324

písmenamí, v druhom stÍpci hebraiskú osnovu s gréckymi
pismenamí dla jemu známej výslovnosti židovskej,

v tret'om stÍpci doslovný grécky preklad Akvilov, vo
štvrtom stÍpci preklad S ymmachov,
v piatom stÍpci

preklad Alexandrinský,

Septuaginta

rečený,

a V šiestom stÍpci preklad Theodocionov.
Prekladu
Septuaginty
mal po ruke viacej odpisov, ktoré sa
neshodovaly; i tieto grécke preklady opravil dla spósobu
čitania najstarších prekladov, najma Akvilovho. Dielo,
v ktorom sostavené bolo sv. Písmo Starého zákona
bez obojakej hebraiskej osnovy iba vo troch stÍpcoch

s gréckou osnovou, nazval Tetraplon
( Tsrparrá'). A
keď pridal i druhé preklady gréckych nemenovaných
spisovatelov a spis obsahoval osem alebo devát' osnóv
stlpcových vedla- seba, menoval sa Octaplou alebo
Enneaplou:
V tomto veladóležitom spise upotrebil
O'rigen es zvláštne kritické známky tam, kde sa ne

shodoval preklad Septuaginty,

na ktorom nič ne

zmenil, s hebraiskou póvodnou osnovou, a sice tak

zvaný »obeluscpre také stati prekladu Septuaginty,
ktoré chybovaly v hebraiskej osnove, a zase »asteriskusc
_pre také stati hebrai'skej póvodiny, ktoré chybovaly

v gréckom preklade S ep tuaginty,

i pridal pod osnovu

stručné poznámky, »scholie (d);pEtódtdc zvané. Tento
důležitý objerrmý spis, ktorý používal ešte sv. Hiero
nym (1- r. 420.), ztratil sa bohužiaÍ až na niektoré
úryvky, ktoré vydal v Paríži (r. 1713) V dvoch svazkoch
Montfaucon pod menom »Hexaplorum Origenis quae
supersuntc. Pri sostavení Hexaply, jako i pri spiso—
vani iných početných knih bohosloveckých napomáhal

výdatneOrigenesa

priateLjeho, istý Ambrosius,

ktorého velkýuučitel získal svatej Církvi. Am brosius
bol učeným a bohatým mešt'anom V Alexandrii a náležal
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driev ku Gnostikom-sekty Valentina. Ori genes pre
svedčil ho o katolíckej pravde; i stal sa Ambrosius
horlivým obrancom sv. viery a za príkladom jeho vstú
pili do sv. Církve mnohí bludoverskí a pohanskí učenci

a Íubomudrci, Od toho času bol Ambrosius
až do
smrti svojej najúprimnejším priatelom Origeneso
vým, pobádal ho ku spisovaniu knih; podporoval ho
štedre; vydržiaval pre neho sedem pisárov, ktorým

predriekal Ori genes

práce svoje vedecké do pera,

sedem krás0piscov, ktorí to, čo pisári zbežne naznačili,
do čista odpisovalí, i početné dievčence-písárky, ktoré
rozmnožovaly spísa'né jednotlivé diela. I' papier a per

gament ku spisom jeho poskytoval Ambrosius;
lebo Origenes
bol vždycky chudobným (Euseb. H.
E. VI., 18, 23.).

MedzitýmzatúžilOrigenes

po hlavnomzmeste

'kresťanstva, Ríme, i odcestoval okolo r. 212. ku “hlave

sv. Církve, papežovi; ale nepobavil sa tam dlho, lebo

biskup jeho Demetrius

prosil jeho snažne, aby-riadil

i naďalejkatechetickú školuvAlexandrii.
Origenes

Aby

nebol hatený V spis'ovatelských prácach

svojich, podelil početných učeníkov svojich (katechu
menov) do dvoch tried; i sveril prvú triedu výtečnému

odchovancovi svojemu Herak-lasovi,

ktorý potom

pósobil zdarne jako učitel pri boku jeho. Sláva Ori-'

genesova

šírila sa po všetkých cirkevnýchobcach.

R. 215.vytrhnutý bol Ori genes z prác svojich učitel
ských a spisovatelských, keď vyšší dóstojník arabský
prišiel ku biskupovi Demetriovi s prosbou, aby slavný
Ori genes vybral sa do Arabie ku miestodržítelovi
a vyučil ho vo sv. náboženstve. Origenes
odcestoval
z Alexandrie do Arabiejvyplnil žiadost' miestodržitelovu,
i navrátil sa 12216. do Alexandrie. Ale keď rozhnevaný
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cisár Karakalla vraždit dal 'mnohých učencov a študu
júcich na školách alexandrinských, poneváč rozširovali
posmešné piesne o ukrutnom cisárovi pre vraždu brata
jeho Getu, ušiel Origen'es pred vraždiacimivojakami
cisárovymi z Alexandrie do Palestiny, kde bol radostne

privítaný biskupami svatým Alexandrom

'saleme a Theoktistom
biskupi požiadali Origenesa,

v Jeru

v Cesarei. Tito horliví
ačkolvek bol iba svet

ským učitelom a nie kňazom, aby hlásal slovo Božie
v chrámoch biskupských a vysvetloval sv. Písmo. Po

slušný Ori genes vyhovel žiadosti ich. Biskup jeho,
Demetrius, neschvaloval to, i žiadal ho nazpět. Sv.
Alexander,
priateÍ a spolužiak Origenesov, ,ktorý
'založil v ]erusaleme chýmu knižnicu a v nej precho
vával spisy a listy velkých mužov veku svojeho (Euseb.

H. E. VI. IQ.)a Theoktites, biskup v Cesarei od
povedali Demetriovi:
»Ohladom poznámky v liste
Tvojom, že je to neslýchané, že by svetskí veriaci
hovor-ili v pritomnosti biskupov a vysvetlovali sv. Písmo,
zdáš sa mýlit' _zjavne; lebo bÍSkUpÍ vyhladávajú si mu

žov, ktorí majú všthy vlastnosti, aby mohli pomáhat
v slove Božom bratom, nuž zvykli prosievať tých sa
mých, aby vysvetlovali ho ludu. Tak vyzval biskup
Neon v Larande ku rečneniu Evelpisa, podobne upo
treboval biskup Celsus v Ikoniume Paulina, biskup
Attikus v Synode Theodora. A to boli všetci svatí
mužovia (Euseb. H. E. VI. 19.)!< Biskup Demetrius
neuspokojil sa s týmto vysvetlením; ale vyzval Orige
n esa, aby sa navrátil bezokladne do Alexandrie (Euseb.
H. E. VI. IQ.). Ori genes uposlúchol bis'kupa svojeho
a navrátil sa rád ku prácam svojím na školu alexan
drinskú.
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julia Mammea, učená matka cisára Alexandra
Severa, prišla r. .223. do mesta Antiochie \; Syrii, ipo

volala k sebe učeného O'rigenesa,

aby jej prednášal

o krest'anskom náboženstve. Ochotný učitel pobavil sa
začas na dvore cisárskom, vyučoval vo sv. Viere matku
cisárovu i syna jej, cisára Alexandra Severa, a potom
navrátil sa na slavný ústav svoj do Alexandrie (Euséb.
H. E. VI. 21.). Keď v Achaji (Grécku) rozšírovať sa
začaly bludárske učenia, povolali biskupi na pomoc
Ori gen es a, aby učenost'ousvojou porazil bludárskych

svodcov a umlčal. Biskup Demetrius
doručil Ori
genesovi
sprievodný list, v ktorom vyslovil Skvelé
svedoctvo v každom ohlade učítelovi svojemu. A 0 ri
genes vybral sa na cestu r. 228. cez Palestinu do
Achaje. Na ceste svojej zastavil sa V Cesarei; biskupi
Theoktistes a sv. Alexander z Jerusalema posvátili ho
tu za kňaza.

Od tohoto času nepožíval slavný Origenes po
kojného života. Biskup Demetrius
považoval toto
posvátenie cudzinca a klieštenca za kňaza skrze ne
patričného biskupa za nedovolené a neplatné, poneváč
vraj bolo vykonané proti stávajúcim pravidlám cír
kevným.

Z Cesarei poberal sa Origenes

jako kňaz do

Achaje. Keď prišiel do mesta Efesu, mal nepríjemnú
prihodu s istýrn bludárskym učitelom. Sám píše o tom
takto (Ruňn. Apol. Orig.)z »Bludoverec v Efese nechcel
do reči sa dat' so mnou na žiadon sposob; od neho
nevynútil som žiadne slovíčko. Ale neskor napisal vy
myslený rozhovor, ktorý viedol V.raj so mnou, a to
celkom dla smýšlania svojeho; rozširoval spis medzi
učeníkami svojimi, doposlal ho do Ríma, a kto zná, kam
ešte; najusilovnejšíe rozširoval ho v Antiochii, kde
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osočoval mňa neprítomného na základe toho spisu. Keď
neskor prišiel som ta, vyzval som ho na zodpovednost'
pre všetky lživé reči jeho; bezočive tvrdil ich. I nepo
zostávalo mi nič iného, iba aby som Vyzval jeho, že
by ukázal spis svoj pred očima všetkých prítomných,
aby bratia moji, ktori znali, čo verim a čo som učil
vždy, sami pósúdili, či som nevinný alebo či som vinný
zločinu, ktorým bol som obt'ažova'ný. Nedal sa naklonit',
aby doniesol spis svoj, a nikto už nepochyboval, že je
lživý.: Podobný pripad stal sa v inom meste. Origje
nes rozpraval sa v Palestine s bludoverCom Kandidom
v pritomnosti mnohých veriacich. Tento rozhovor bol
napisaný. Niekto odpisal si rozhovor a požičal odpis
patričnému bludovercovi, ktorý premenil na ňom, po
vytieral z neho a podokladal do neho, čo lahodilo jemu
a zdalo sa za dobré; i rozširoval odpis takto pokaze

ného spisu a očiemil Origenesa,

ktorý netušil nič

zlého. Pravoverni kresťania z Palestiny odpísali o tomto
úskoku O rig en e s o vi, ktorý bavil sa toho času v meste
Athénach a tam konal dobré služby sv. Církvi; i po
žíadali ho Palestiňania, aby doposlal im pravú osnovu
rozhovoru, ktorý mal s tým bezočivým bludárom (Rui-"m.

Apolog. Orig.). Origen'es
poslal im rozhovor svoj
a bludár bol zahanbený. V Grécku poslúchal Orige—
nes__mnohých lubomudrcov, jako to už za mladi oblu
boval a jako to jemu jako učitelovi kresťanskej viery
bolo nutnou potrebou, aby mohól zdarne vyvracat' bludy
nevercov a vyučoval ich s úspechom v pravde Božej.

Po tom vybral sa Origenes

na zpiatočnú cestu do

vlasti svojej. Ale nová neprijemnost' zastihla horlivého

učitela cirkevného. Biskup jeho Demetrius,

jako roz

práva cirkevný dejepisec EusebiusdH. E. VI. 8.), závidel
požehnané úspechy v 'cudzíne a slávu učítela, sebe
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podriadeného; hneval sa, že 'slavni biskupi v Palestine
vysvátili ho za kňaza: i rozširoval u mnohých biskupov
ten poklesok, ktorého dopustil sa Ori genes z horli
vosti a starostlivosti o bezúhonnú povest' svoju v mla
dosti; zváčšoval _ho i považoval za neslýchaný zločin;
áno vinil nevinného učiteÍa i z bludov, ktoré rozširovali
bludoverci jako jeho vlastné. Touto náruživostou a revni
vost'ou svojou prezr'adzoval Demetrius
slabost' svoju
Íudskú a strpčoval účinlivý život horlivého a neunave

ného pracovníka cirkevného. Sv. Alexander,

biskup

z Jerusalema, ospravedlňoval pokračovanie svoje ohla

dom posviacky, ktorú vykonal na Origenesovi,
a
ubezpečoval Demetria, že preto posv'atil s biskupom

Theoktistom
Demetrius

za kňaza.Origenesa, poneváčsám
poslal im najskvelejšie svedoctvo 0 bez

úhonnom živote, učenosti a zásluhách Origenesových.
Tým zdala sa byt' utišená búrka, pozdvihnutá po všetkých
okolitých cirkevných obcach proti horlivému učitelovi
a O rig en es navrátil sa do Alexandrie, „kdepokračoval
v prácach svojich spisovatelských, i jako učitel účin

koval zase požehnanena katechet'ickej

škole. Ba

zdá sa, že smierený biskup jeho, Demetrius, uznával
Origenesa
i za kňaza cirkevnej obce svojej. Ale
pracovitý muž Boží nepožíval v Alexandrii dlho pokoja.
I sriekol sa úradu učitelského, sveril správu kateche
tickej školy učeníkovi a pomocníkovi svojemu H era

klasovi

a odišiel z Alexandrie do Palestiny; putoval

po svatých mestách z'a účelom exegetickým a 'usadil sa

v C esarei, kde s radost'ou privinul ho biskup Theo
ktit es. Medzitýmshromaždil biskup D em etrius r. 231.
biskupov egyptských a kňazov alexandrinských na sy
nodu, na ktorej bol Origenes pozbavený učitelského
úradu a vyobcovaný z cirkve alexandrinskej. O krátky
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čas vyhlásil Demetrius
s biskupami egyptskými, že
Origenes je pozbavený i důstojnosti kňazskej; toto
usnesenie oznámil Demetrius
všetkým cirkevným
obcam, ktoré usrozumené holy s výrokom, vynímajúc
církevně obce v Palestine, Fenicii, Arabii a Achaji
(Grécku), ktoré dobre osobne znali a vysoko ctili jeho.

O tomto bezohladnom pokračovaní biskupa Demetri a

proti Origenesovi

poznamenávasv. Hieronym

(I. 2. in Ruf. c. 5.): »Jakú-že odplatu dostal za podiel

Origenes za všetky práce svoje a za všetok vycedený
pot? Odsúdený bol biskupom Demetriom a okrem
biskupov z Palestiny, z' Arabie, z Fenicie (Kappadocie)
a Achaje (Grécka) celý svet_súhlasil s odsúdením jeho;
a to nie preto, že by bol učil niečo kacierskeho alebo
aspoň myslel, čo tí, ktorí štekali na nebo jako besní
psi a tak radi učinili by to zjavným; ale preto, že nie
ktoré oči nevládaly zniesť slávu, skvelo sa jasajúcu,
vedy a výrečnosti jeho, a poneváč, keď on hovoril,
všetci ostatní zdali sa byt' nemýmim Sotva udomácnil

sa prenasledovanýOrigen es v Cesarei,

dorazil ta

list biskupa Demetria,
ktorý obsahoval odsúdenie
nevinného učitela. Origenes
napisal obranný list
priatelom svojim V Alexandrii, v ktorom dokazoval ne
zákonitost' & neplatnost vyneseného vyobcovania z cir
kevnej obce. V tomto 'smierlivom liste písal medzi
iným (Hier. in Ruf. I. z.): >Keď archanjel Michael
v boji s diablom neodsúdil ani tohoto, ale ponechal
výrok súdu a pokutu Bohu, nuž uspokojujem sa i ja
tým, keď ponechávam Bohu súd nad nepriatelmi a po
mluvačmi svojimi, a viac Íutujem ich než nenávidím;
ba áno vzdychám k Bohu o milosrdenstvo, než by som
prial im niečo zlého, poneváč narodili sme sa, aby sme
poželmávali & nie preklínali.<< V tomto liste žaluje sa na
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ten podvod a osočovanie, ktorého dopustili sa vyššie
spomínaní dvaja bludári, s ktorými sa. dohadoval a proti
ktorým bránil učenie sv. Církve; i tvrdil, že nikdy neučil,
jakoby diabol mohol byt' niekdy spasený. Neskór ob

viňoval Origenes

náruživého Demetria zo smýšlania

protievanjelického'; ale vážil si cirkevný výrok jeho
v takej miere, že nikdy viac nenavrátil sa do Alexan
drie, ačkolvek Demetrius
r. 232. zomrel a na stolicu
biskupskú zasadli jedon za druhým povďačni učeníci

a uprimní priatelia Origenesoví,

a sv. Dionys Alexandrinský.
V meste Cesarei

sv. Heraklas

v PalestinezaložilOrigenes

novú krest'anskú školu,- podobnú síce alexandrinskej, ale
určenú výhradne pre zdokonalovanie učencov vo ve
dách bohosloveckých, a nie pre počiatočníkov vo viere
& pre katechumenov. I tento učený ústav povzniesol

Origen es V krátkom čase k velkému rozkvetu a slave.
Tu získal sv. Církvi dvoch vznešených a učených po

hanských mláde'ncov, bratov sv. Gregora

Thauma—

turga a-Athenodora. A Eusebius (H.E.VI.c.26.,
27..atď.) rozpráva, že medzi početných poslucháčov jeho

náležal i F irmilian,

biskup z mesta Cesarei a Kappa

docie, ktorý častoráz povolával slavného učitela i do
sídelného mesta svojeho, aby tam ohlasoval slovo Božie
a pomáhal jemu múdrou radou'svojou v ťažkom úrade
biskupskom. V tejto novej vlasti pracoval cirkevný učitel
neunavene i na svetochýrnych spisovatelských dielach
svojich a na povznesení krest'anskej pravdy. Tu'napísal
v tomto čase výklad evanje uma sv. Jána. I požíval
potrebného pokoja vo vrelom obcovaní priatelskom so

vznešenými biskupami Theoktistesom
z Cesarei
a s Alexandrom
z ]erusalema, ktorí sverili jemu
úrad kazatelský; áno odchylovali sa častoráz i od oby
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čajného pravidla, ktoré požadovalo, aby biskup ku du
chovnej reči kazatelovej pripojoval vlastnú krátku zá
verečnú reč svoju (Euseb. H. E. VI. 2I.). Z tohoto
spasonos'ného účinkovania na škole bohosloveckej v Ce
sarei a zo spisovatelských prác svojich vyrušený bol
Origen—es prenasledovaním, ktoré _zúriloi v Palestine

za krátkeho panovania cisára Maxi'm _inaTh ráck eh 0
(od r. 235. do r._ 238.) proti kresťanom,

najma

proti

biskupom, kňazom a učencom. Orosius
tvrdí, že
miestodržitel v Palestine vlastne preto prenasledoval
krest'anov, aby medzi nimi zahubil Origenesa.
Slavný
učitel ušiel do _mesta Cesarei v Kappadocii ku biskupovi
Firmilianovi; ale nútený bol 1tam za dva roky sa ukrývat
v dome bohatej krestanskej panny, menom Juliany, kde
rozličné knihy spísal, najmá spis »O mučeníctve (Ex
paprópzov nporpszrrcxóc lo'roc)c, ktorým usiloval sa tešíť
a povzbudzovať k mučeníctvu uvazneného priatela a

podporovatela svojeho Ambrosia.

Tento asketický

spis má veÍkú cenu. Po náhlej smrti cisára Maximina

Thráckeho bol na svobodu prepustený Ambro sius
_aOrigenes
vrátil sa do Cesarei v Palestine, kde
pokračoval v bohumilých prácach svojich. I napisal tu
medzi inými spisami výklad prorokov Isaiaša a Ezechiela.
Potom cestoval do Athén, kde začal písať výklad o piesní
.Šalamonovej allegorickým spósobom; za ženicha bral
Krista Pána & za nevestu sv. Církev.

Origenes

působil i na- verejné záležitostisv.

Církve, čo sa nepodarilo ani miestnym cirkevným sne
mom (synodám), usporiadal sám. Mnohých bludárov
a kacierov priviedol nazpět do lona sv. Církve. Kde
kolvek povstal spor, pospiechal ta dobrovolne sám,
alebo i povolaný, i vyprostredkoval učenost'ou a láska
vou domluvou svojou skoro vždy pokoj a poriadok.
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Keď slavný Ber yllus,

biskup v Bostre, upadol do

bludu antitrinitárskeho a okolití biskUpi máme sa na
máhali, aby uviedli ho_na cestu zjavenej pravdy, po

volali r. 244. do Arabie Origenesa,

ktorý najprv

medzi štyrmi očami, potom v pritomnosti biskupov
a konečne vo verejnom rozhovore úplne presvedčil
Berylla
výmluvnou učenost'ou svojou & dojímavou
láskavost'ou o pravde kresťansko-katolíckeho učenia
Božstva Pána Ježiša Krista, & úzko privinul ho do lona

sv. matky Církve; za čo Ber yllus

neskór srdečné

jemu ďakoval mnohými listami, ktoré zasielal jemu
(Euseb. H. E. VI. 33; sv. Hieronym. in Catal c. 60).
Podobne cestoval o niekolko rokov zase do Arabie na
synodu, na ktorej pojednával sa nový blud tak zvaných
Hypnopsychitov, ktorí tvrdili, že d'uša pri smrti tela
Íudského spolu usne a iba pri vzkriesení spolu s ním
sa prebudí, 'i druhý blud, dÍa ktorého niektori kac'ieri
zapierali celkom nesmrtelnost duše. I pošťastilo sa
slavnému učencovi získat' i týchto bludárov učeniu
sv. Církve.
'
Medzitým pokračoval v Cesarei v prácach svojich
bohosloveckých, najma na sv. Písme a výklade jeho,

jakými sú Komentáry

(Tomi, Tópnz)a početné Ho

milie (“Opzlz'a,priateÍská. rozprava, výklad). V Ko men—

tároch

usiloval sa podat“pomer jednotlivých statí zo

sv. Písma, n. pr. z prorokov alebo z evanjeliuma sv.
Matúša, v súvislosti k celku, i pridřžal sa doslovného
smyslu, ačkoÍvek vóbec vo výklade a rozbore sv. Písma
rozoznával historický (doslovný), psychický (mravný)
a pneumatický (mystický či tajomstvený, analogický a

allegorický) smysél. Homilie jeho slúža za vzor pre
praktické výkladné (exegetické) prednášky učenia sv.
Církve. Keď r. 244. stal sa cisárom Filip Arabský,
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o ktorom hovorí Eusebius
krest'anom, písal Origenes

Marcii

Otacilii

Severe

(H. E. VI, 34, 36), že bol
jemu a ma'nželke jeho

listy, ktorými utvrďoval

ich vo sv. viere. Tieto významné dva listy prechovávaly
sa ešte za času sv. Hiero nyní-a (Euseb. H. E. VI., 36).
Toho času a sice r. 247. napisal na prosbu priatela

Ambros-ia nevyrovnaný obranný spis proti epikurej'
skému Íubomudrcovi a posmeváčovi Celsovi, ktorý
žil za časov císára Antonina Pia (od r.. 138. do r. 161.)
a Marka Aurelia (od r. 161. do r. 180.) a bol napadol
hanobným spisom svojim »Pravdivá. rozprava (Abroc
ályůůc, Sermoi' verus)<- menovaným, kresťanov a posial

nikým ešte nebol dóklad'ne zavrátený a prekonaný.
Origene s. vyvrátil _základne posmešné obviňovanie
.kresťanstva ósrnimi knihami polemickými proti Celsovi
(Karel Ké/laov, Contra Celsum), ktoré zachovaly sa na
časy naše..
R. 250. začal prenasledovat' ukrutný cisár Decius
neslýchane krest'anov. I Origenes,
ktorý túžil V mla
dosti svojej po korune mučeníckej, bol účastný v starobe
svojej utrpenia pre horlivé vyznávanie sv. viery. V meste

Tyruse, kde toho.času bavil sa Origenes,

bol uvaz

nený a okovami sputnaný, Katovia otočili jemu okolo
krku ťažkú železnú obruč, trýznili škripcom nohy jeho,
ba natiahli celého na *'škripec; i hrozili utrýznenému, že
“spáliajeho, keď nebude obetovat',modlám Slavný učitel
zotrvával stále VO vyznávaní sv. viery; ba napisal
v žaláre viacej povzbudzujúc'ich listov tým, ktorí boli
mučení pre Krista. Pohanský súdca namáhal sa premócť
neohroženost' slavného učitela a nechcel .pozbaviť ho
života (Euseb. H. E. VI., 39.);' a keď videl, že sa na
máha marne, prepustil ho na svobodu. Trýznenie za
príčinilo skorú smrt' starcovu, ktorý r. 254. dokonal
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pozemskú pút' svoju v 69. roku požehnaného a utrpenia

plného života. Telo Orígenesovo

bolo pochované

v chráme biskupskom v meste Tyruse, blízko hlavného
oltáru. Ešte v stredoveku naznačoval mramorový po
mník so slavným nápisom, ktorý boli vy'stavili jemu
vďační obyvatelia, miesto odpočinku slavného muža
Božieho; s rumami mesta zmizol i tento památník.
Súvekí krest'ania vóbec vysoko ctili a zvelebovali
velkého učitela Origen esa, ačkolvek v početných spi—
soch jeho objavovalo sa nejedno záhadné slovo a tvrde
nie. Nezadlho po smrti jeho vytýkalo sa, že dogmatický
spis jeho »O základných článkoch viery (Hapl (íprav,
De Principiis)< obsahuje niektoré bludné učenie, jako

sme to už prípomenuli. Že i Origenes

moho'lvblúdít

v niečom, nemáme sa čo divit; lebo veď “v mladom
veku presýtený Íubomudrctvom novoplatonským a Vo
viere ešte úplne a základné nevycvičený, príchytil sa
ku spracovaniu tohoto spisu dogmatického, _avšetko,
čo poskytovalo jemu vhodného grécke lubomudrctvo,
upotreboval ku prospechu sv. viery, aby získal učených
pohano'v svatej Církvi. A tak, keď napisal pomerne vo
velmi krátkom čase tak neslýchanemnoho spisov, lahko
možno nahliadnut', že v nich nevyjadril ináležite niečo.
A sám tvrdí, že kacieri, nahnevaní na neho, narušili
spisy jeho. A bráni sa proti možným nápadem i tým,

že podáva náhlady svoje iba jako skromnú mienku
svoju; a že »iba to má byt' považované za pravdu, čo
neodchyluje sa v ničom od ústneho podania cirkevného
a apoštolského (Uepě dplaóv, v predmluve)c,

a že »iba

v jednote Církve a najvyššej hlavy jej nachádzajú sa
pravda a pravé porozumenie Písma (In Math. tr. 29 ;
In Levit. homil. 4.)c. Ospravedlňoval sa i u pápeža
.Fabiana
(od r. 236. do r. 250.) ohladom vyznávam'a
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sv. viery a v tom liste, pápežovi písanom, vyjadruje
polutovanie svoje, že v „spisoch jeho nachádzajú sa
nesprávností a nedorozumenia, ktoré uverejnil príatel

jeho diakon Ambrosius
bez dovolenia jeho (Euseb.
H. E. VI., 36.). A tak Origenes
nebol bludárom;
lebo tvrdohlave nezastával učenie svoje jako články
viery, o ktorých vyslovil domnienky svoje, ani pot'ažné
články viery neboly ešte vtedy náležite vyjadrené a
ustálené sv. Cirkvou, a k tomu podroboval sa v každom
ohlade'učeniu sv. Církve. A keď sv. Method, biskup
v 01 ym pe a neskór v Tyruse (1-r. 3II.) a sv. Epi

_fanius vytýkali bludy Origeneso-vi

'a napádali ne

správne domnienky jeho, jako učenie o večne trvajú—
com tvorení Božom a o nekonečnom rade svetov,
o večnom predjestvovaní duše Íudskej, o tele jakoby
žaláre duše, o konečnom zničení hmoty atď. — nuž
s druhej strany zvelebovali ho a vrele zastávali sv.

Gregor

Thaumaturgus,

(1—
r. 265.), sv. Pamfil

Eusebius,

biskup v Novej Cesarei

(1- r. 309.) a cirkevný dejepisec

biskup z Cesarei (1-r. 340). Neskór bránil

isv. Hieronym

(1--r. 420.) Origenesa.

Tento po

sledný píše v liste svojom Paule (Ep. St. Hieron. 39):
»Iba nevedomec móže zapierat', že 'Origenes bol po
apoštoloch učitelom Církve. A kto-že z nás vládze čítat'
tolko, kolko napisal OrigeneSPa Netajil, že vo spisoch

Origenesov

ých nachádzajúsa bludné domnienky;

ale privolával rozhorlene tým, ktorí schvalovali všetky

mienky Origenesove
(Ep. 65): »Uznajte, že Ori
genes mýlil sa v niektorých vecach a ja zamlknem!
_Iudáši, ktorí zo závisti slávy jeho vyhadzujú na oči
nám niektoré bludy jeho, nech nezabúdzajú, že niekedy
mýla sa i najváčši mužovia. Nenasledujme chyby toho,
ktorému nemůžeme sa rovnat' ohladom cností. Ja by
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som si prial, aby som bol osočovaný jako Origenes,
a mal znalosť sv. Písma jako on.: R. 540. (alebo 541.)
zavrhla synoda v Konstantinopole, ktorú svolal cisár

]ustinian, bludné domnienkyOrigenesove.
Origen es bol najplodnejšímspisovateÍomcirkev
ným doby svojej. Dla sv. Epifania
(1-r. 403.) napisal

6000, dla sv. Hieronyma okolo 2000 spisov. Pisal
hlavne dvojakýmsmerom,exegetickým a dogma
tick-ým a razil oboma nové cesty vedy bohosloveckej;
b'a písal i asketické (mravopoučné)spisy. K exege
tickým (výkladným) spisom jeho nálezia Homilie
(“Opelía) a Komentar y (Tojaoz)skoro o celom sv.
Písme; k nim druží sa objemný spis, obsahujúci viac
než 50 závitkov, sbierky sv. Písma, s prekladami jeho,
Hexapla
(Tcl šÉan-Áá)či vydanie sv. Písma v šiestich

stlpcoch, Tetrapla (s 3 stlpcami), potom Oktapla
a Enneapla (s 8 a 9 stlpcami).Homilie a Komen
tár y, nakolko možno sa ich dopátrat, boly najzname
nitejšie ňasledujúce: O knihe Genesis
(prvej Mojži—
šovej) čiastky gréckeho Komentáru a 16 Homilií, ktoré
preložil do latinčiny Rufinus; o knihe Exodus (druhej
Mojžíšovej) čiastka gréckeho Komentáru a 1-3Homilií;
o knihe Levitikus
(tretej Mojžíšovej) 16 Homilií'; o
knihe Numeri (štvrtej Mojžíšovej) 28 Homilií; o knihe

Josua

25 Homilií; o knihe judicum

(Súdcov) 9 Ho

milií; o “kniháchRegum (královskýchýI grécka a 1la
tinská Homilia; o Žalmoch viac vyňatkov z Komen

táru a 9 Homilií; o Prísloviach,

niekolko čiastok

Komentáru; 0 S p ev e s p e v o v štyri knihy Komentáru,
ktoré preložil do latinčiny Rulin, a 2 Homilie, ktoré

preložil sv. Hieronym; o prorokovi I saiašovi 91atin
ských Homilií; o ]eremiaš ovi 19póvodných gréckych
Homilií; o Ezechielovi
zlomok Komentáru a 14pre
22
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loženýchHomilií; o Danielovi

a Hoseašovi

nie

kolko nepatrných zlomkov; dalej z Nového zákonu
o sv. evanjeliume ap. Matúša z 26 knih grécky písané
čiastky prvých 9 knih, potom zase od 10. do 17.knihy,
a vo vernom latinskom preklade až do konca evanje
liuma. sv; Matúša; o sv. Lukášovi
39 preložených
a sv. Hieronymom prepracovaných Homilií; o sv. já.
noví

kniha I., 2., 6., 10., 13., 19., 20., 28. a 32.; o liste

sv. Pa vla, Rimanom napísanom, ostal řba zlomok, ktorý
preložil do latinčiny Rufm a stiahol do Io knih; o drů
hých listoch sv. Pavla zachovalo sa iba málo úryvkov,
ktoré vydal Kramer pod názvom »"Catenae in S. Pauli

Ep. ad Corinth., Galatas etc.: K dogmatickým
(vieroukovým) spisom Orige n e s o vý m náležia: 10 knih,

Stromata

(ercópara, Pokrovce)„Vktorých srovnával

učenie krest'anské s učením Íubomudrcov pohanských ;

De resurrectiOne
(O vzkriesení),dve knihy, z kto
rých oboch pozostaly iba malé úryvky; De libero
arbitrio (O svobodnomúmysle), ktorý spis sa ztratil;
potom O základoch
viery (Ile—pě"
úprav, De Prin
cipiis), ktorý spis sa nám zachoval; konečne 8 knih
proti Celsovi
(Kará Ké/laov, “Contra Celsum), ktoré

tiež' zachovaly sa na časy naše. Ku asketickým
(mravopoučným)spisom Origenesovým
pripočítajú

sa rozpravyPovzbudzovanie

k mučeníctvu

(Dlu'zcyapn'pzov nporpsn'z'zxóc Hra:) & O modlitbe
(Hspž sůlíjc) v dvoch oddeleniach, z ktorých táto roz
prava V prvom oddelení poučuje o modlitbe, o potrebe
jej a o najlepšom spósobe jej; V druhom oddelení dosť

obšírne vykladá modlitbu Pána.

Obe tieto asketické

spisy venoval Origenes priatelovi svojemu Ambro
siovi. Mimotýchto spisov Origenesových
zacho
valy sa i niektoré celé listy jeho a úryvky z nich.
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Ori genes

napisal tiež rozpravy o vlastných menách

biblických, o mierach & váhach židovských; žiaÍ, že sa
toto ztratilo. Spisy Origenesove sú velkej, trvácnej
ceny; lebo nimi napomáhal sa vždy vývin kresťanskej
učenosti a položil sa základ vedy bohosloveckej.

Na katechetickej
odchode Orígenesovom

škole „vAlexandrii po
účinkoval od r. 231. slavný

učeník jeho sv. Hieraklas;
& keď tento stal sa r. 232.
po smrti Demetríovej biskupom v Alexandrii, prevzal

správuškolysv. Dionys Alexandrinský.

Obidv'aja

tito mužovia Boží ú-činkovali na slavnej škole dla ducha
a spósobu slavného majstra svojeho a priateÍa Orige

ne'sa. Sv. Dion ys narodil sa zo vznešených pohan
ských rodičov v Alexandrii, i bol čítaním listov sv.
Pavla obrátený na vieru Kristovu. Biskup Demetrius
pokrstil ho. Najprv navštevoval prednášky Origenesove,
potom Hieraklasove a konečne stal sa sám správcom
školy, ktorú neunavene riadil za šesťnásťrokov, a r. 248.
po smrti sv. Hieraklasa nástupcom je na stolici biskup
skej a jako taký zakúsil sa šest'nást'rokov mnoho proti-'
venstva a utrpenia. Počas prenasledovania krest'anov
pod cisárom Deciom (r. 250.) bol uváznený a do me
stečka Taborisis odvedený, kde priatelia osvobodili jeho
a on uchýlil sa na púšť Lybickú a ztade riadil listovne
biskupstvo svoje, až zase r. 251. nazpát vrátít' sa mohol
do Alexandrie. Keď zúril mor v meste Alexandrii, uÍah
čoval obetovave biedu a trápeníe nešťastných obyva

teÍov, ipresvedčoval

osobne zúfalých pohanov, jaká

sila Božia spočíva v kresťanstve. Medzi tým vznikol bol
spor v Ríme o odpadlíkoch od sv. viery medzi pápe

žom Korneliom a Novacianom, ktorý vystúpil
tiež i jako vzdoropapež.Dionys Alexandrinský
neuznal rozkolníka a bludára; ale karhal ho dórazne,
22*
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i snažil sa všemožne uviesť pokoj a jednotu do sv.
Církve. Toho času povstal i V Egypte biskup Nepos,
ktorý (okolo r. 255.) zastával starý blud Cerintov 0 tisíc
ročnom kráÍovstve Kristovom na zemi & sviedol i po—
miatol mnohých Spisom svojim »Soznamomc zvaným
("Elsrzoc állvropzorďiv). I vystúpil proti nemu Diony

sius

Alexandr'inský

slovom i spisom svojim

»O zaslúbeniach (De promissionibus adversus Nepotem,
„epž ozana/imp,
uviedol pokleslých znovu do lona
sv. Církve a V rozopre o krste kacierov napominal obe

strany k ústupnosti. Vyvrátil nový blud Sabelliov
o Trojici Božej a na synode v Alexandrii r. 261. dal

do kliatby cirkevnej Sab ellia.

Pri tejto príležitosti

užíval o Synu Božom výraz »tvor (IIoz'Wa)c a chcel
ukázat' osobný rozdiel medzi Otcom a Synom, ale
žíadnu podriadenosť Syna Božieho k Otcovi; a predsa

bol obžalovanýu pápeža sv. Dionýsa Rímskeho.
Nevinný biskup &metropolita alexandrinský, sv. Dionys,
napisal štyri obranné knihy (Apologia ad Dionysium
Romanum), v ktorých skvele dokázal pravovernost' svoju
a o Synu Božom užíval už slovo »spolupodstatný
(ójuuoúazoc,consubstantialis)a. Na sklonku života svojeho

snažil sa vyvrátit bludné učenie 'Pavla SamO'sat
ského.
Okrem spomenutých spisov vydal ešte spis
»O prirode (De natura ad Timotheum ňlium)a a »So
znam (:Elerloc, Elenchus)c. Vo spise »Obrana (Apo
logia ad Dion. Rom.)a hovorí, že Pán Ježíš Kristus je
jednej bytnosti a prirodzenosti s Bohom Otcom; ohla
suje vieru v jednoho Boha a vo sv. Trojic'u Božiu.
Povedla týchto spísov zúrilo od r. 257. krvavé prena
sledovanie krest'anov za cisára Valeriana. SV. Dionys

Alexandrinský

odvedený bol na púšťLybickú, kde

sa mu podarilo založit' osadu ; prečo zase odvedený bol
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nazpět do mestečka blízko Alexandrie. Po smrti Vale,
rianovej r. 260. navrátil sa do sídelného mesta svojeho
Alexandrie. Toho času zúril V Egypte i V hlavnom
meste Alexandrii hrozný mor, že i najbližší pokrevní
opúšt'ali seba vzájomne ; ale horlivý biskup neopúšťal
V nešťasti stádo svoje, až požehnaný. a svatý živct svoj
dokonal r. 264 Získal si meno Velkého.

Keď sv. Dionys A-lexandrinský

stal sa bol

r. 248. biskupom, začal riadiťkatechetickú školu Pierius,
ktorý býva nazvaný i »Malým Origenesoma. Tento
horlivý a učený správca katechetickej školy pracoval
ďalej na povznešení kresťanskej vedy v duchu Orige
nesovom. Napísal mnohé cenné spisy, medzi ktoré patrí

kniha o prorokovi Osiašoyi.

Medzi učeníkov jeho

náležal sv. Pam f il 2 Cesarei (1- r. 309.). Nástupcom

jeho stal sa Theognostus,

ktorý p0pri horlivom

účinkovani na katechetickej škole, napisal medzi mno
hými Spisami sedem knih, »Hypotyposyk zvaných. Za

biskupa Theonasa spravoval školu Achillas, ktorý po
mučeníckej smrti sv. Petra stal sa biskupom V Ale
xandrii (r. '3II.).

Katechetické školy v Antiochii a v Edesse, & vynika
júci učitelia ich: Theolil, Serapion, Malchion, Lucian
& iní.

Neskoršie než V Alexandrii povstala a povzniesla
sa k nemalému rozkvetu katechetická škola v- Antio—
chii, hlavnom to meste-Sýrie; ku založeniu jej prispeli

horliví učení biskupi sv. Theofil

a Sera píon. Spo

mienku zasluhuje najm'á sv. Theofil.

»Tri knihy proti

R. 170. napisal

pohanovi Autolikovia,
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v ktorých plynnými slovami predostieral s jednej strany
nedostatočnost' a vnútornú rozháranost' pohanstva a s
druhej strany veliké zásluhy a důležitost krest'anstva,
ktoré prinieslo na zem človečenstvu žiaducí pokoj.
V tomto významnom spise poučuje horlivý učitel cir
kevný zvlášte o Bohu_a o vlastnost'ach Jeho, i používa
už toho času meno najsvátejšej Trojice Božej, (Lib. I. ,2.,
c. 15.), ktorý“ článok Viery i o_bšírnejšie rozberá a stanoví
(Lib. II. c. 22 ), ďalej o nesmrtelnosti duše Íudskej a
o vzkriesení z mrtvých, dokazuje pravdivost knih Moj
žišových, i zaklučuje ho chronologickým soznamom,
p'očnúc od Adama až_'po časy svoje (do r. 170). Po
čítaný býva medzi sv. Otcov cirkevných. Prvým známým
učitelom na tejto škole V tret'om storoči bol učený kňaz

Malchion,

ktorý na miestnom cirkevnom sneme (sy-'

node), vydržiavanom r. 269. v Antiochii proti bludár—

skemumiestnemubiskupoviPavlovi

zo Samosaty,

výmluvnou učenost'ou svojou a znalost'ou sv. nábožen
stva vydobyl si velikú slávu.
\
Na tomto učenom ústave objavovala sa od počiatku
založenia jeho zrejmá protiva vo vysvetlovaní a vykla
daní sv. Písma v oči katechetickej školy Alexandrinskej;
lebo popri pestovaní hebraiskej reči bral sa velký ohlad
pri vysvetlovaní sv. Písma na jednoduchý slavný (mluv
nično-logický) smysel a na historické pomery, odvrho
vala sa vobec každá lubomudrcká sústava, alebo pri
dr'žali sa učenci jej- .nie lubomudrckej sústavy novo
platonskej, jako škola Alexandrinska, ale Aristotelovej.
Týmto smerom účinkovania svojeho vedená prejavovala
sice táto katechetická škola praktického ducha pri roz
beraní krest'anskej vierouky (dogmatiky), a_leúzkoprsým,
výlučne mluvnickým triezvym vykladaním svojim sv.
Písma zapríčinila, že“ učenci jej plytko a obmedzene
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pochopovali & vysvetlovali si pravdy spasitelného ..kre'
sťanského učenia.

Na vysoký stupeň rozkvetu pozdvihli túto kre

st'anskúškolu kňazi Dorotheus

a sv. Luc-ian, ktorý

posledný vykrvácal r. 311. jako mučeník V Nikomedii.
Oba boli V učení svojom prostredníkami medzi učen
cami východnými a západnými, medzi stúpencami lubo
mudrckého bádania a vysvetlovania & protivníkami ich,
keď pridřžali sa prísno zásad grammaticko—historickej

exegesy (výkladu) sv. Písma. Sv. Lucian opravil dla
hebraiskej póvodnej osnovy knih sv. Písma najstarší

grécky preklad jeho, ktorý sa menuje Septuaginta,
a takto spracovaný poskytol cirkevným obcam VMalej
Asii a v Grécku, ktorý potom býval používaný v církvách
počnúc od Konstantinopola po Antiochiu.

Či sv. Method,

biskup V Olympe a neskor

v Tyruse, i dejepísec Julius

Afrika'nus,

ktorý

i V Alexandrii študoval, majú sa pripísat' ku stúpencom
katechetickej školy V Antiochii, nie je rozhodnuté. Od
začiatku štvrtého storočia objavuje sa na tejto škol-e
ešte zrejmejší rozdiel smeru exegetického, než jaký bol
pestovaný V Alexandrii. Na katechetickej škole V An

tiochii

vzdelali sa neskor výmluvní a klassicky učení

církevní mužovia: Eusebius,

biskup V Emise (1—
r. 360.),

prostonárodný spisovatel sv. Cyri_ll Jerusalemsk

ý

(1- r. 386.), spevec chválospevoV (hymny) a iných cir
kevných piesní sv. Ef rem Sy rský (1—
r. 379. v Edesse),

Diodo r, biskup V Tarsuse (1- r. 394.), Theodor,
biskup V Mopsuescii (1- r. 428.) a konečne sv. Ján

Chrysostomus

(1—
r. 407.).

I v meste Ed ess e V Syrii prekvetala v tejto dobe
katechetická škola, v ktorej vykladalo sa a vysvetlovalo
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swPísmo, a v ktorej- pestoVal sa “podobne, jako v An

tiochii, positivno-praktický smer pri vysvetlovaní sv.
Písma. Tu účinkoval neskor sv. Ef rem Syrský do
roku-'379.
Katechetická škola v Hime a západní. vynikajúci učenci:
sv. Justin, sv. Hippolyt, sv. Irenej, Tertullian a Lakla'nc.

Keď kres'ťanskí učenci na Východe usilovali sa
vedecky objasňovat krest'anskú nauku dla Íubomudrckých
sústav na školách svojich a vo spisoch svojich, jako
sme to prv videli: pestovali na Západe kresťanski učenci
praktický smer v prácach svojich, ktoré pojednávaly
o sv. náboženstve;-i zavrhovali lubomudrcké počínanie
prVých jako márnivé a kresťanstvu odporné. Takýto
triezvy smer pestovali najma sv. Irenej (Contra haer.
II. 28. n. 12.; n. 6.) a Tertullian,
ktorý privolával
im: »Čo majú Athény a Jerusalem, Akademia a Církev
spoločnéhoh A inokedy riekol ostrovtipný Tertullian
(De praescript. c. 8.): »Nie je potrebna vám zvedavost'
po Ježíšovi Kristovi, ani dopytovanie po evanjeliume.
Keď veríme, nežiadame si viac verit'.: A zase hovorí
(De praecept. c. I4.): »Viera zakladá sa na pravidle
a má zákon & spasenie v zachovávaní zákonu; avšak
cvičenie (spytovanie) zakladá sa na zvedavosti a očakáva
jedínú slávu zo snahy vedeckej. Zvedavost' nech ustúpi
vierelc Takýmto smerom pestovaná bola krest'anská
vierouka a iné bohoslovecké vedy na Západe a najm'á
v Ríme na vysokej krest'anskej škole, ktorú založil okolo

r. 150. sv. Justin.
Na katechetickej škole v Ríme vyučoval sv. Justin,
slavný krest'anský Íubomudrc, popri krest'anskom lubo
mudrctve i krest'anskej vierouke početných učeníkov.
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A keď následkom štvania pohanského Íubomudrca,

Cynika Krescens a, bol umučený r. 167. sv. Justin,
prevzal správu vysokej školy Ta cian, nadaný učeník
jeho. Tento učený muž, rodom zo Syrie, bol driev,
a sice od r. 163. učitelom pohanského, grécko-východ
ného Íubomudrctva V Ríme, keď tam sv. Justin spra
voval kresťanský ústav svoj vedecký. I Tacian
bol
uvedený do lona sv. Církve podobným spósobom jako
Athen agoras, a to čítanímsv. Písma Starého zákonu.
I vstúpil do krest'anskej školy a stal sa usilovným uče
nikom sv. Justina. Obohatený krest'anskou vedou stal
sa potom po smrti mučeníckej slavného krest'anského
lubomudrca a učitela nástupcom v učitelskom úrade
jeho (r. 164.), i riadil krest'anskú katechetickú školu
v Ríme do r. 172. a to tak slavné, že početní učeníci
hrnuli sa i z Asie ku prednáškam jeho. Okolo r. 170.
napisal výtečný obranný spis (apologiu) krest'anstva
(Abroc n'póc "El/leva; Oratio ad Graecos), v ktorom

ostro a bezohladne napádal pohanov a lubomudrcov
ich. Žial, že tento nadaný muž poklesol, poblúdíl. Slávo
bažnost' a pýcha učitelská zapríčinily pád jeho. R. 172.
navrátil sa Tacian do Sýrie; založil tam, najskór
v Antiochii, novú zvláštnu školu, »pýchou učitelskou
nafúkaný a ochmelený, jako by bol býval niečím váčším
než iní,c jako o ňom poznamenáva sv. Irenej. I pri
družil sa r. 174. ku bludárskym Gnostikom. Zo školy
jeho vyšla sekta Enkratito v, ktorí zvali sa dla učitela

a zakladatelasvojeho i Tacianitami.
Od r. 172.riadil katechetickú školu v Ríme Rhodon,
za týmto od r. 190. kňaz Kajus či Gajus (1—
r. 220.),
ktorý napisal polemický spis proti bludárovi montanit

skému Prokulovi.
Na tejto škole účinkoval i" sv.
Hippolyt, kňaz cirkevnejobce rimskej.Sv. Hippolyt
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napisal mnoho exegetických (vysvetlujúcich), dogmatic
kých (vieronaukových), polemických (sporných) a chro
nologických (letopisných, roky vypočitujúcich) knih.
Písal gréckou rečou a bol za času svojeho najváčším
spisovateÍom cirkevným. Pripočítaný býva ku sv. Otcom
cirkevným. Medzi Spisami jeho vynikajú knihy, ktoré
vypočítali Eusebius, sv. Hieronym, Fociu's, i ktoré naj
dené bolynaznačené na mramorovej soche r. 1551.blízko
Ríma objavenej. Z exegetických spisov jeho menuje sa
Komentár o šiestidňoch (či hexaemeru), _ktorý použil

sv. Ambrož

vo spise svojom podobného mena; ďalej

pripomínajú sa výklady na prvú a druhů knihu

Mojžíšovu, na Zalmy, na Plesen Šalamonovu,
na KazateÍa, na Príslovia a na niektorýchpro
rokov; rozpravyo sv. evanjeliume a Zjavení
sv. jana.

Ku dogmatickým a polemickým spisom jeho

náležíknihaOKristovi aAntikristovi, Demon
štrácia proti Židom, kniha Proti Pohanom,

Malý Labyrintproti
kých kacierství

kacierom, Odvod všet

či Filosofumena

v desíatich

knihách, v ktorých preberá nielen náhlady všetkého
Íubomudrctva ,obšírne, jasne, bystre a všestrane, ale
bojuje i proti 33 kacierom, i proti židovským Essenom,
Fariseom a Saduceom; najma bojoval ostro a víťazne
proti kacierovi Noetovi (Contra haer. Noet.), ktorý
zapieral učeníe 'o najsv. Trojici. Tento posledný spis
jeho vydaný je iba za časov našich a sice r. 1851.
v Oxforde z rukopisu parížského, z ktorého čerpá sa
mnoho svetla na dejiny sv. Církve a na bludné učeníe
odštiepencov; r. 1859. vyšiel spis tento v Gotingách
s kriticky správnejšou"osnovou s latinským prekladom
a s poznámkami. Pripomenút' treba, že sv. Hippolyt
bol vyvolený horlívcami za času pápeža Kallista'l.
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(od r. 219. do r. 223.) za protípápeža a takým spósobom
zapríčiníl rozkol vo sv. Církvi, ktorý trval i za panovanía
pápeža sv. Urbana
(od r. 223. do r. 230.); ale pod

pápežom sv. P on cianom (od r. 230. do r 235) smíeril
sa horlivý a pravovemý H ippol yt so sv. CirkVou,
jednota bola obnovená a poblúdenie svoje i spor smyl
krvou svojou; lebo vypovedaný s pápežom svatým
Poncíanom
na Sardiniu, zomrel tam. r. 235. smrťou
mučeníckou.
Jako na týchto dvoch posledných slavných učíteÍov
katechetickej školy v Ríme, Kaja a sv. Hyi polyta, po
dobne pósobil spisami svojimi najslavnejší tejto doby
západný učenec a sv. Otec cirkevný Irenej, kňaz
a od r. 178. do r. 202 biskup v meste Lyone v Gallií,
ktorý bol hlavným peStovateÍom praktického smeru
v ponímaní krest'anstva, i na učencov a_ spisovatelov

cirkevnýchv Severnej Afrike a sice na Íertullíana
a sv. Cyprian a, jako i na klassicky vzdelaného

L'aktanca, ktorý býval najprv v Nikomedii, potom
v Konstantinopole
a zomrel(r. 325.)najskórv Tre
víre v Gallií.

Kvintus SeptimiusFlorens'Tertullian

narodil sa

r. 160. v meste africkom Karthagu jako syn pohanského
dóstojníka vojanského (stotnika, centurio), i bol vzde
lávaný v pohanských vedách, najma v rečníctve a práv—
nictve. Krest'anstvo, jako hovoril sám (Apolog. c. IS.),
zdalo s'a mu byt' smiešnym bláznovstvom. Jako rečník
a právník stal sa slavným v rodnom meste svojom, kde
žil rozpustíle jako všetci pohania až do 30. roku veku
svojeho. Neohrožená stálost a "vytrvalost sv. mučeníkov
pri hroznej“ a bolastnej smrti, i moc, ktorú videl vyko
návat' skrze kresťanov pri vyháňaní démonov (zlých
duchov) z posadlých, naplnily ho obdivom'; začal čítavat'
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sv. Písmo, odriekol sa drievnejšieho spústlého života
svojeho a stal sa horlivým krest'anom. R. 196. bol po
svátený za kňaza, i venoval skvelé poklady velkého
ducha svojeho a zriedkavé vedomosti svoje spisovaniu
premnohých dókládných spisov, a tak výlučne sv. Církvi.
Písal latinsky. AčkoÍvek' sloh jeho bol ťažký, tmavý,
tvrdý, trpký a kúsavý, predsa prispel nmoho k ustáleniu
presných výrazov, potrebných k vyjadreniu jednotlivých
krest'anských zásadných právd (dogmov); prvý z latin
ských spisovatelov cirkevných používal slová »po d

stata (substantia)c, »Trojica
(Trinitasyx, »dost'
učinenie
(satisfactio)a atď; Početné spisy jeho po
jednávajú o mnohých článkoch Viery a zasahujú skoro
do všetkých oborov kresťanského náboženstva. Pohanské
Íubomudrctvo .nenávidel. Prvá kniha jeho bola »Ap o

logia kresťanstvaa;

tento obranný spis uverejnil

&doručil r._198. Správcom ríše rimskej a cisárovi S epti

movi Severovi. Druhý důkladný spis uverejnil pod
menom »O predpiso ch (De“ praescriptionibusyr,
v ktorom poznamenáva: aby kresťanianepohoršovali
sa, keď povstávajú kacierStvá (haeresy), že kacierstvá
sú velkým zlým a že povstávajú z Íubomudrctva; aby
dobre smýšlajúci krestania nehladali ničoho u kacierov;
že v oči kacierom nemá sa bojovat' dóvodami zo sv.
Písma vzatými, poneváč podržujú časť z neho a zase
zavrhujú druhú časť; pripomina: ktorá je pravá. & ne
pravá vierouka; kde je obcovanie s katolickou Cirkvou;
že v diele spasenia má sa spravovat krest'an dla kato
líckej Církve, najma dla rimskej. On hovorí: »Kacieri
majú porušenú mravouku a neporiadne služby Božie.<
Ěalej napisal polemickéspisy: »Proti Žídomq; »Proti

Marcionovie, bludárskemu to Gnostikovi; »Proti
Hermogenesovia, bludárskemu Gnostikovi; »Proti
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Praxeasovic, bludárskemu Antitrinitarovi; potom dve
knihy »Ku manželkec svojej; »Napomenutie ku
čistotec; »O modlitbec; »O modloslužbeé; »Mu—
čeníkoma ; dve knihy »Proti pohanoma (okolor. 198;);.
»O svedoctve duše:; knihu »Pre Skapulu—x,miesto
držiteÍa v Afrike; »O Tele Kristovomc; »O vzkrie

sení z mrtvých tela ÍudskéhOa; »Skorpiakum
(Scorpiacum)o=;»O Pal'l-iumea; »O ozdobe ženskeja;

»Opotrebe nosenia závoju u paniena; »Okrsteai;
»O pokání.; »O trpezlivostic; »O divadlácha a
»O korunec. Všetky tieto spisy sú výtečné a preplnené
skvelýrni dóvodami pre pravdu učenia sv. Církve. A
predsa tento výborný muž pri všetkých dobrých a skve
lých vlastnost'ach svojich mal i Íudské slabosti. Od pri
rodzenosti bol povahy zádumčivej, svojhlavej, prísnej
a pyšnej. Tejto prirodzenej povahe jeho treba pripísat',
že prešiel okolo roku 205. k sekte Výstredne prísnych
Montanistov.
SV._Hieronym (De vir. illustr. c. 53.)
a iní sv. Otcovia domnievajú sa, že, opustil lono sv.
Církve z pýchy a žiarlivosti, i že bol obrazený. Sv.
Hieronym hovorí o ňom jako o spisovateÍovi: »Bol
bohatý na myšlienky; ale Výraz jeho je ťažký. Nikto
nie je tak učeným a ostrovtipným, než on, a apologe
tika jeho zahrňuje v sebe všetku svetskú učenosti: I po
vystúpení svojom z Iona sv. Cirk-ve'napísalTertullian
mnoho spisov. On napisal vtedy rozpravy: »O duši

(De anima)a, »O jedinom manželstve (De mono
gamia)c, »O póste (De jejunio)c, »O cudnosti (De
castitate)<<,»O úteku (De fuga)c, a iné. SV.Hieronym
vyslovil sa o ňom ohÍadom týchto Spisov, ktoré spra
coval jako Montanista: »Obdivujeme ducha; ale od
sudzujeme blud .. Vzdor poblúdeniu. jeho považovali ho
neskorší spisovatelia africkí za vzor a za učiteÍa, nevy
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nímajúc ani sv. Cypriana. A predsa ohÍadom spisov
jeho treba robiť rozdieÍ, či napisal ich pred odpadnutím
od sv. Církve, či po ňom. Nedá sa dokázat, či navrátil
sado Iona sv. Církve pred smrťousvojou; sv. Augustin
je tej mienky, že zomrel v- lone sv. Církve. Smrt' jeho
udávajú niektorí r. 240., iní r. 220.

Praktického. smeru Tertullianovho

vobec ohÍa

dom ponímania krest'anského učenia pridr'žal sa i sv.
Cyprian (1-r. 258.), ktorý pripočítaný býva ku sv.
Otcom cirkevným a ktorý vyznačuje sa vo výtečných
spisoch svojich plynnou, srdečnou, jadmou a jasnou
výmluvnosťou. O spisoch jeho čítali sme hore vyššie.

K týmto západným učencom náleží i Lucius, Firmianus
Laktanc, ktorý pre nádhernú latinčinu svoju nazývaný
býva kresťanským Cicerom. Narodil sa r. 250. z pohan
ských rodičov v meste Firmiume (Fermo) v Italii a vy
chovávaný bol vo všetkých pohanských vedách. Spis

jeho »Symposiona

(ktorý obsahoval Ioo pohádok pre

obves'elenie pri stole) zvaný, ocenil veÍmi cisár Diokle

cian i vymenoval Laktanca za učiteÍa rečníctva na
vysokú pohanskú školu v meste Nikomedii v krajine
Bithynii, kde cisár residoval. Počas prenasledovania

krest'anov pod Dioklecianom

stal sa Laktanc kre

sťanom. Ku tomu spasiteÍnému kroku priviedly ho ne
spravodlivé nádavky a osočovania, ktorými obsypávali
pohanskí učenci, & najma Íubomudrc Porfyrius
a
miestodržiteÍ Bithynie Hierokles, nevinných kresťanov

a. prod ním štvali cisárov Diokleciana a Galeria.
Laktanc rozpráva sám o tom takto: »Za času pre
bývania mojeho V Bithynii a učiteÍstva rečníctva, vtedy,
keď bol srú'tený chrám Boží (r. 303.), vysmievali dvaja
mužovia opovrhoVanú a odhadzovanú pravdu s naj
buričskejšou svevoÍou. Jeden z nich vydával sa za
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učitela Íubomudrctva; ale tento majster zdržanlivosti bol
preplnený lakomstvom a smyselnými náruživost'ami;
usiloval sa zahalovať nemravné zločiny svoje plášťom
lubomudrckým, i tým, čo sa zvlášte celkom hodí k tomu,
bohatstvom. Vyzískal si priazeň úradov a vytisol súseddv
svojich z Vlastných majetkov ich. Tento muž, ktorý lubo
mudrctvom "svojim stal sa vlastným žalobníkom svojim,
písal práve vtedy, keď začínalo sa najukrutnejšie mučenie
krest'anov, tri knihy proti krest'anskému náboženstvu,
aby, jako sa domnieval, pomocou prispel poblúdencom
a pozbavil ich zaťatostí, v ktorej toÍkí podstupovali naj
váčšie muky za sv'atú vieru. Oj, ten úlisný, koriaci sa
časoduchu, Íubomudrc! . . . Druhý, ktorý ešte zúrivejšie
písal proti krest'anskému náboženstvu, prináležal ku stavu
súdcovskému_a bol hlavným póvodcom prenasledovania.
Napísal knihu,. ktorou usiloval sa dokázat, že krest'anstvo
je preplnené protimluvami a preto je náboženstvom iba
pre nevzdelancov (Institut. V., 2. 3_)_.Poctivý Laktanc
popúdený takými nápadami, na nevinných kresťanov
nespravodlive robenými, a osvietený spisami Arnobia,
ktoré uverejnil r. 300. v siedmich knihách pod záhlavím

»Proti modlárstvu a modloslužobníkome, stal sa
krest'anom a prichytil sa i sám k obrane poznanej kre
st'anskej pravdy, i napisal mnoho dókladných spisov.

Najstaršie dielo jeho je »O ustano-vizňach Božích
(Institutiones divinae)c, ktoré začal písať okolo r. 303.
a ktoré potom neskor venoval cisárovi Konstantinovi,
keď ho povolal r. 312. na dvor svoj do Trevíru v Gallií,

aby vychovával syna jeho Krispina.

Tento spis je

skvelou obranou náboženstva kresťanského a skladá sa
zo 'siedmych knih. Prvá kniha »O nepravom nábo
ženstve (De falsa' religioneyr dokazuje v očí pohanom,

že je iba jeden pravý Boh; druhá »O původu bludu
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(De orrigine erroris)a poukazuje na pramene, z ktorých
vytekal'y mnohobožstvo a iné neresti a nepravosti; tretia

»O nepravej

múdrostí (De falsa sapientia)a objavuje

chatrnost' a nedostatečnost múdrostí pohanskej ; štvrtá
»O pravej múdrostí (De vera sapientia)<<predostiera,
jako iba v spojení s vierou krest'anskou je platné mu
drctvo, a že toto Spojenie uskutečnilo vtelené Slovo
Božie (zlňroc, Verbum); v piatej knihe prechádza na

půdu praktickú a pojednáva »O spravedlivosti

(De

justitia)a ; -všiestej rozpráva »O pocte Bože j (De vero
cultu)< a siedma poukazuje na odmenu tých, ktori žijú
po krest'ansky: na nesmrtelnost, na večnú blaženost' (De
vita beata). Zhotovil iVýt'ah z tohoto objemného spisu
(Epitome). Menšie spisy jeho, ktoré spísal zváčša v Tre
víre, sú tieto: »O slove Božom (De verbo Dei)a;
»O hneve Božom (De ira Dei)c, kde usiluje sa spojit'
a v súmer uviest' oboje poňatia dobroty. a spravedlivosti
Božej; »O práci Božej (De opificio Dei)c, v ktorom
brojí proti Epikurejským a zastáva riadenie a prozreteÍ—
nost' Božiu. Velmi důležitý spis je »O smrti prenía
sledovníkov (De mortibus persecutorum)e, v ktorom
vystavuje smutný koniec prenasledovnikov sv. Církve
jako důvod pravdy krest'anskej, keď opisuje ohavnú
smrť cisárov Nerona, .Domiciana, Decia, Valeriana,
Aureliana, Diokleciana, Maximiana Herkulia, Galeria,
Maxencia a Maximina Daju, i dokladá, že na nich vy
plnilo sa slovo druhého Žalmu: »jako hrnce roztrepeš
ich.: I s druhej strany opisuje vzorného bohatierskeho
ducha, jakým ozbrojení boli krest'ania pri stálom a vy
trvalom hájení a vyznávaní katolíckej pravdy a potom
jako buď zomierali jako mučeníci, buď vytrpeli hrozné
muky a prežili, jako Donat, ktorému venoval tento spis
svoj, i dožili víťazstvo svatej Církve.

Niektoré

spisy
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Laktanóov'e s'a ztratily. V skvelom pastavení svojom
na dvore císárskóm žil slavný učenec skrovne a zomrel
chudobný, jakým bol vždy, najskór v Trevíre v paláci
císárskom r. 325.
Praktická tríezvost' Vspracovaní krest'anskej nauky,

ktorú pestovali tito západní učenci, pósobila dobre i na
špekulativný smer východných spisovatelov cirkevných
a prekazila splynutie Íubomudrctva s bohoslovím; ale
časom prejímalí i západní bohoslovci mnoho dobrého
z protivného smeru: & tak doplňovali sa vzájomne oba
smery, i položený bol skvelý základ k jednote vývinu
ustálenia krest'anskej vedy, historicky sdelenej pravdy

III.

Sriadenie sv. Církve.
Cirkevné stavy.

Zakladatel Božský sv. Církve, Pán Ježíš Kristus,
sám položil základ ku určitému sriadeníu dla požíadavky
večného trvanía královstva Bpžíeho na zemi (Mat. 28, 20)
a toto sríadenie malo sa vždy viac s času na čas vy
viňovat'. A to dialo sa i skutočne.
Čím viac množí! sa počet údov sv. Církve, čím
váčšie a ča'stejšienápady boly robené so strany bludo
vercov a rozkolnikov na jednotu sv. Církve, nútená
bola ona sriaďovat' sa všestranne jako dokonalá spoloč
nost', jako jednotné telo premnohých údov. Už za časov
apoštolských badáme jasne toto sríadeníe vo sv. Církvi
23
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vyvinuté: objavuje sa stav kňazský,

ktorý výlučne

venoval sa službe cirkevnej & údo'via jeho fnenovaní
boli »vyvolenými, oddelenými (Kh'ýpac, clerici)c, i rozo
zná-vali sa jako takí, ktOrí majú »podieÍ, dedictVOe
v apoštoláte, podstatne od veriaceho Íudu (Aaóq, laici,
Íud). Pravda je, že všetci krest'ania boli povolanými
Svátými, pokolením kňazským' a královským (I. Peter
2, 5. 9_; Zjavenie sv. Jána,5,10;. 20, 6), čo rečené bolo
už i v Starom zákone o národe Israelskom (Exod. 19, 6);
ale jako v Starom zákone bolo zvláštne kňazstvo levi
tické, podobne i vo sv. Církvi, ktorá v sríadení svojom
oprela sa na Starý zákon, objavuje sa dvojaké kňazstvo,
a sice popri_ vnútornom všeobecnom kňazstve pokrsten—
cov i zvláštne kňazstvo posvátencov. Dókaz máme na
krest'anoch afrických, vyhnaných z vlasti & odsúdených
ku krvopotnej práci v baňach, ktorí st'ažovali sa, že
nemajú kňazov v krutom vyhnanstve svojom, ktorí by
m'enom ich prinášali najsvátejšiu nekrvavú O'betu. Sv.
Cyprian
(1-r. 258.) potešil ich, že možno obetovat'
i bez kňazov, prinášat' aSpoň vnútornú obetu, & to
ohetu sr'dc svojich, obetu spravodlivosti &zvelebovania.
A tak, jako vo sv. Církvi objavuje sa dvojaká obeta,
tak V nej nachádza sa i dvojaké kňazstvo. Vnútornej
obeti, obeti to modlitby a poďakov—anía, zodpovedá

vnútorné všeobecné kňazstvo pokrstencov; zovnútornej
eucharistickej, čí najsvátejšej nelávavej Obeti zodpo
veda zvláštne kňazstvo tých vyvolených, oddelených
z množstva veriacich, ktorí k tomu povolaní a oddelení
bývali & bývajú Vkladaním rúk apoštolských alebo
biskupských, to jest zvláštnym posvátením. A jako
V' Starom zákone sústrednená bola v kňazstve trojaká
moc, a síce prechová—Vanie&vykladanie viero- a mravo
uk—y,služba obely a správa či riadenie: podobne sveril

'355

Pán Ježíš Kristus kňazstvu Nového “zákona túto troj
násobnú vládu so zvláštnou mocou a s rozmnoženým
a rozšíreným pósobením.
I objavuje sa už koncom časov apoštolských a za
čiatkom druhého storočiaviaceré poradie hodnosti a dó

stojnostikňazskej, a síce'ž najvyšší

kupi, kňazi a diakoni;

pastier,

bis

neskór'i diakonisky,

poddiakoni,
ktorých pripomina svatý Cyprian
(1-r. 258._),
akolyti, exorcisti, lektori a ostiarii.
Ostatní údovia sv. Církve, ačkoÍvek tých časov požívali
zvláštne dary a milosti Božíe (charismy), nemali zvláštnu

moc kňazskú, i menovali sa veriacim

Íudom (laici,

latí:, Íud). A biskup rimský, jako najvyššia hlava sv.
Církve, bískupi, jemu podriadení, kňaz'stvo ích vyššieho
a nižšieho poradia s veriacim Íuďom obcovali vzájomne
V najužšom a najútlejšom spojení, asi tak, jako rodičia
v rodine s dietkami svojimi.

Najvyšší pastier.
Každej spoločnosti treba mat' _pevné Spojenie
v'jednote, treba mat“stred svoj jednoty, keď chce sa
zachovat' a nemá sa rozpadnúť V krátkom čase. A tak
i sv. Církev, ktorá tvori spoločnosť či obec všetkých
veriacich kresťanov na zemi, mala sotrvávat'v sriadenej
jednote pokoja a lásky, mala sa sriadít' jako spoločnosť,
jakoby jedno telo' a jedon duch (Efes. 4, 3, 4) pod
správou jednotnej vidomej hlavy. O to postaral sa pre
múdre a. láskave sám 'SpasiteTBbžský.
_
Pokým Pán Ježíš Kristus dbcoval na zemi, bol
sám jako Zakladatel sv. Církve najvyššou vidomou
hlavou jej, najvyšším Pastierom (Mat. 23, 8; Ján 13,
13—16)'všetkých veriacich duší;- ale už za živobytia
%"
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Svojeho, ustanovil nástupcu Švojeho v“ osobe sv. apo
štola Šim ona, ktorého pomenovaIJSkalou (Kefas, Peter)
a tak učinil základným kameňom žívej, večne trvat' ma
júcej budovy, Církve Svojej (]án I, 42; Mat. 16, 19;
Ján 21, 15—17; Luk. 22, 32) a ostatných sv. apoštolov
stlpami jej (]án 15, 15). Túto najvyššiu důstojnost hlavy
sv. Církve, najvyššíeho vidomého pastíera veriacich duší

na zemi, v_osobe sv. apoštola Petra

uznávali všetci

ostatní svatí apoštolovia (Skut. apoštolské I, I, 15; 2; 3;
4; 19, 32; 10; 15; Galat. I). I nástupci sv. apoštola
Petra na “stolicibiskupskej v Ríme boli uznávaní vždy
od ostatných biskupov krest'anského sveta; plnomocných
a práv0platných nástupcov svatých apoštolov, jako i od
všetkých kňazov a veriacich krest'anov za najvyšších
pastíerov a správcov vo sv. Církvi, a to ešte i v tých
časoch, keď svatý apoštol ján žil v Efese do roku IOI.
ProzreteÍnost' Božía dopustila to a ríadila, že sv. apoštol

Šimon

Peter,

ktorého vyvýšil Spasitel Boží nad

ostatných svatých“ apoštolov a opatril najvyššou mocou
vo sv. Církvi, jako biskup *úradoval a ríadil celú sv.
Církev od r. 42. do r. 67. po Kristu Pánu v hlavnom
meste najmohutnejšieho pohanského štátu, v staroslav
nom Ríme, ktorý panoval nad celým skoro znamym
svetom a pod berlu svoju panovnícku spojil skoro všetky
národy; i. bol teda Rím najvhodnejším mestom a stre
diskom, z ktorého mohla byt' spravovaná a riadená celá
sv. Církev, rozšírená po „celom rozsiahlom svete. Preto
riekol sv. Optat z Milevy (okolo r. 368.) bludárovi

D-onatovi:

»Nemóžeš tajit', že znáš, jako v meste
Ríme Petrovi
prvému daná je stolica biškupská,

v ktorej m'á zasedat Peter, hlava všetkých apoštolov,
v ktorej jedinej stolici má sa prechovávat' jednota.:
Pravda, že v prvých storočíach, v ktorých biskupi
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rimskí vo sprave “cirkevnej obce svojej, jako i celej
sv. Církve, nútení bolí zápasit s premnohými ťažkost'ami
a “30sverepým krvavým odporom, neboly ešte dokonale
vyvinuté všetky pot'ahy a výsady, ktoré vyplývajú
z pojmu (myšlienky, ídee) prvenstva (primátu) biskupov
rímských; ale ony vystupovaly na povrch behom času
vždy vypuklejšíe a jasnejšie. Idea prvenstva stolice
biskupskej v Rime preíavovala sa vždy. Sv. Církev na
chádZala vždy stredisko jednoty svojej V prvenstve
biskupa rimského, pevné a neodolateÍné spojívo, vodiacu
hvíezdu, ktorá skvelýmí lúčami svojimi zasahovala do
celého sveta krest'anského.
To dosvedčujú sv. Otcovia apoštolski a církevní,
i druhi spisovatelia sv. Církve. Tak menuje už sv. Igná c

(1-r. IO7.), biskup v Antiochii,

učenik sv. Petra

a

]án a, v liste svojom, ktorý pisal krest'a'nom v Rime,

stolícu bískupskú rímskú »pred'sedníčkou

shro

maždenia lásky (npoxaůquévqtác: árámycy, to jest
celého kresťanstva, celej sv. Církve. Sv. Irenej
(1-r. 202.), biskup V Lyone v Gallií, učenik sv. Pol y
kar p a, učenika sv. apoštola Jána, zvelebuje v spisoch
svojíc'h proti bludárom Gnostikom stolícu bískupskú
v Rime jako najváčšíu a .najstaršiu, í známu všetkým
'veríacim, založenú blahoslavenými apoštolamí Petrom

a Pavlom,

inaznačuje' ústne podaníejej apoštolské

a zvestovanú vieru prostredníctvom postupných biskupov
až na najnovšie časy jako dostatečné ku zahanbeniu
a umlčaniu bludovercov. »LebOc, hovorí sv. Otec, »pre
silnejšie prvenstv'o tejto Církve (t. j. pre mocnejšiu a
vyššíu prednost' jej) majú sa k nej obracat' Všetky cír
kevné obce, to jest všetci veriaci, ktorí sú na každom
mieste.o< A sv. C yprian

(1—r. 258.), __bískup V meste

africkom Karth ag u, hovori vo spise švojom o jednote
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sv. Církve proti bludárovi Novacianovi,
ktorý do
máhal sa zasadnút' pOpri papežovi, sv. Kornelíoví
na stolicu biskupskú v Ríme: »Len jedon je Bob a
jedon Ježíš Kristus, len jedna je sv. stolica, ktorá pó
vodne bola založená na sv. Petrovi, jako to nariadil
Pán náš. Církev Ježiša Krista je podstatne jedna, i ne
móže byt' delena; Ježíš Kristus hovorí nám, že je iba
jedon ovčinec. Aby túto jednotu "učinilvidomou, založil
Pán Církev SVoju na jednom, na Petrovi, ktorému
oddal moc klúčov. Tento apoštol je póvodom a stre
diskom celej Církve; prednost svoju preníesol na cir
kevnú obec rimskú, preto je stolica biskupská jej stolicou
Petrovou, Církev rimská prvou &najdóstojnejšou, s bis
kupami jej núteni sú byť spojení všetci bískupi.a A ďalej

hovorí sv. Cyprian

proti Novacianom:

»Jako

všetky lúče vychádzajú z jednoho slnca a všetky haluze
jednoho stromu z jednoho koreňa, podobne spojené sú
všetky obce, )roztrúsené po svete, v jednej Církvi. Jako
lúč je iba v slnci, h'aluz iba na strome, podobne .je
pravý krest'an iba v obcovani Církve; kto nežije v tejto,
ten je cudzincom, je svetárčm, nemá žiadneho podíelu
na obcí Kristovej ; lebo veď nemá Boha za Otca', kto
nemá. Církev za matku; áno, ani smrť mučem'cka po
dobného odštiepenca (odpadlíka) nemá žíadnej ceny. a

A V liste svojom piše sv. Cyprian

papežovi sv. Kor

neliovi o rozkolnikochFortunatovi

a Felicissi—

movi: ;oOpovažujú sa plavit' ku stolici Petrovej a ku
hlavnej Církvi, z ktorej povstala jednota kňazská —
nerozvážíli si, že sú to ti Rimania, ktorých Viera chvá
lená bola a zvelebovaná apbštolami; lebo nevernost'
nemá. žiadneho pristupu k nim.“ Tak učil sv. C yp rian
o prvenstve či primáte stolice rimskej a podobne i konal.
(')n vyzval pápeža sv. Štefana
I. (od r. 253. do r. 257.),
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aby sosadil s úradu Marcian a, biskupa v meste
gallickom Ar-lese, straníka Novacianovho, i aby vy
menoval za biskupa iného na miesto jeho. Tomuto
papežovi poslal i uzavretie synody- -.africkej, vznešené
ňou proti osoblivostí, nadutosti . a opovážlivosti Felicis—
Síma, jako i o tých poblúdencoch, ktorí odpadli od sv.
viery v krvavom prenasledovaní, ku prehlí'adnutiu a
odobre'niu. Podobne smýšlali i néskorší 'učitelía a spiso

vatelia církevní o primáte stolice rimskej. Sv. Pa cianus
píše: »Pán mluvil Petrovi; jednomu preto, aby z jed
noho založil jednotu.“ A "sv. Ambrož
(1—
r. 397.),
biskup V Mílane, hovorí: »Ten je Peter, ktorému riekol
Kristus: Ty si Skala a na tejto Skale založím Církev
Svoju 'a brány pekelné nepremóžu ju.
Teda, kde
je Peter, tam je i Církev“
Áno, i sami vtedajši kacieri a rozkolníci uznávali
poprednú důstojnost a najvyššiu moc stolice rimskej vo

sv. Církvi,jako Valentin, Cerdo, Marcion, For
tunatus a iní; i domáhali sa získat'pápeža, “ktorýtoho
času spravoval sv. Církev; lebo boli presvedčení, že
iba tá viera, ktorú uzná biskup či pápež rimský za
pravdivú, bude uznaná za katolícku celou sv. Církvou.
Ba i sami pohania ctilí toto pravidlo a 'uznávali naj
vyššiu dóstojnost' stolice pápežskej v Ríme. Cirkevný
dejepisec Eusebius
(H. E. I. 7. c. 30.') hovorí, že
cisár Aurelian r. 272. za dobré uznal sosadenie blu

dárskeho biskupaPavla zo Samosat y, ivyslovil sa,.
že iba ten má byt' bískupom v meste Antiochii, ktorého
uznajú za hodného biskUpi italskí, zvlášte biskup rimský.
A v krvavých prenasledovaniach krest'anov snažili sa
ukrutní cisári povraždit pápežov, aby pozbavili'sv. Církev
najvyššej hlavy a tým Íahšie zničili ju.
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'ápcži rimski.
Ačkolvek dejiny zaznamenaly málo a —zachovaly
nám o působení biskupov rímských-vo sv. Církvi z doby
krvavých tristoročí, nuž predsa dostačuje i to málo, aby
'sme poznali vyvýšené postavenie a Vplyv, ktorý.oni
prejavovalí jako svrchovaní ríaditelia celej sv. Církve.
Prvenstvo (primát) biskupov či pápežov rimských

vo sv. Církvi objavuje sa už u sv. Kleta či An akle'ta,
ktorý po sv. Lin oVii' (od r. 67, do r. 78.), prvom ná
stupcovi sv. Petra, ríadíl od r. 78. do r. 90. jako
pápež sv. Církev. On vysvětil ku boku svojemu 25 kňa—
zov; lebo veriaci v Ríme velmí sa boli rozmnožili za
úradovania jeho. Dla ústneho podania (tradicie) užíval
sv. Kl etu s Vlistoch svojich, ktoré jako hlava sv. Církve
píSaval rozličným cirkevným obcam, tieto začiatočné
slová: »Sp'asenie a požehnanie apoštolském Nástupca

jeho, sv. Klemens,

ktorý zasedal požehnane na stolici

rimskej od r. 90. do r. 100., napisal prekrásny list pa

stiersky a poslal ho Korínfanom,

v ktorom zračí sa

síly a důstojnosti apoštolskej plný duch, starost o Spa
senie duševné veríacich, medzi ktorými boly r. 96. po
vstaly roztržky a rozkol. V tomto líste pastierskom,
ktorý za dlhé časy potom býval číťavanýv premnohých
cirkevných obcach po celom kresťanskom svete, vy
chvaluje dríevnejšie mravy horlivých veriacich kresťanov
v meste gréckom Korinte, vyslovuje trpko polutovanie
svoje pastíerske nad terajšími neporíadkamí V cirkevnej
obci ich, karhá otcovsky niektorých sebeckých veriacich,
zapríčinivších róznice, vyzdvihuje pokračovanie staro
zákonného královstva Božieho na zemi, ktoré sa obja
vuje vo sv. Církvi Kristovej, i ustálený poriadok jej,

ktorý on jako učeník sv. apoštolov Petra a Pavla,
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s ktorými' dóverne obcoval- a úzko spojený bol, prevzal

od' nich samých sdelený a zdedený. Sv. Klemens
písal tento významný list pastiersky, jako najvyššia
hlava sv. Církve, vyzvaný k tomu veriacimi v Korinte.
Toho času žil ešte sv. apoštol Ján v meste Efese a
Korint nepatril pod právomocnost' biskupa rimského,
jako takého; ver-iaciv"Korinte mohli sa obrátit s prosbou
svojou ku sv. apoštolovi ]áno-vi, aby utišil roztržky
ich; ale oni obrátili sa ku pápežovi rimskému, o ktorom
boli presvedčení, že jako námestník Kristov a plno-..
mocný nástupca sv. Petra má právo spravovat' celú
sv. Církev, a tak i oni náležia pod právomocnost' jeho,
jako hlavy sv. Církve. A tým činom uznávali krest'ania
korintskí prvenstvo apoštolskej stolice v Ríme, pápeža,
jako najvyššieho pastiera sv. Církve. Tento horlivý
nástupca sv. Petra naložil, aby siedml pisári značili
život a smrť sv'. mučenikov. A tak, hla, už vypuklejšie

a jasnejšie prejávuje sa idea prvenstva (primátu) vo
sv. Církvi u tohoto, mnohými legendami zv'elebovaného
pápeža a velkého mučeníka, ktorého ukrutný cisár

Traján,

jako hlavu krest'anov, r. 100. z Ríma do

C hersonru
(na Krim) vyhnal s mnohými“ vériacimi,
kde nútení boli t'ažko pracovat v kameňolomoch, i kde
sv'átý muž umučený s kotvou, o krk uviazanou, do mora
bol hodený a utopený.

Za sv. Klemensom
riadil stolicu sv. Petra sv.
Evaristus
od r. 100. po r. 109. Podelil Rím na okresy,
ktoré sveril jednotlivým kňazom; tieto okresy či fary
menoval »titulami—x', a kňazov ich »titulnýmiq
neskór vyvinuli sa z tejto ustanovizne kňazi kardi
nální, či kardináli.
Nariadil, aby každý chrám,
v ktorom maly sa odbavovat slu'žby Božie, posvátené
boly Spósobom, nim samým predpísaným. Určil, že stav
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manželský uzavierat' sa má verejne dla ústneho podania
apoštolského a že iba kňaz má posvátit' ho. Preto píše:
»Nevesta nech sa vypýta, pripovedanie nech odobria
rodičia & pokrevní, a časom nech sa prevedíe sobáš
v pritomnosti kňaza.<= Po sobáši mali novomanželia za
dva-tri dni zotrvávať na. modlitbách.

Za ním následoval sv. Alexander

I., ktorý od

r. 109. do r. 119. spravoval sv. Církev. Za pápeža vy
volený bol v tridsíatom roku veku svojeho; i bol dla
"veku mladíkom, dÍa cností starcom, jako dejiny zvele
bujú jeho. Horlivosťou svojou obrátil a pokrstil mno
hých veÍmožov rimských, medzi inými najma tribuna

K.Virina & dcéru jeho Balbinu, miestodržitela (pre
fekta) rimského Hermesa a celú rodinu jeho. Jemu
prípisuje sa nariadeníe, aby pri sv. Omši užívalo sa
víno s vodou pomiešané; aby v chrámoch nachádzala
sa posvátená a posolená voda, ktorou majú krOpit'

veriaci pribytkysvoje. Za panovania císára Hadriana
podstúpil r. 119. smrť mučenícku.

Nástupca jeho sv. X ystus či Sixtus I. úradoval
od r. 119. do r. 127., i ztrávil najváčší čas v podzem

ných hrobitovoch (katakombách), kde slúževal sv. Omšu,
udeloval svaté sviatosti a ohlasoval slovo Božie; lebo
zúriví pohania siahali na život jeho. Nariadil, , aby po
svátení mužovia, & nie ženské, čistili posvátné nádoby
chrámove, opatrovali a pri službách Božích podávali
kňazovi, i aby sa pri sv. Omši prespevoval chválospev
»Svátý, Svatý, Svátýa. I on podstúpil za panovania
cisára Hadriana
r. 127. smrť mučenícku.
Sv. Telesfo rus, ktorý od r. 127. do r. 138.riadil
sv. Církev, obnovil štyridsat'denný post, ktorý býval za
chovávaný už za časóv apoštolských, ale zanedbával sa
počas krvavých prenasledovaní. Nariadil, aby pri sv.

363

Omši prespevov-al sa chválospev »Gloríaa (»Slávao),
i aby na slavno'st' narodenia Pána ježiša Krista slúžila
sa sv. Omša o polnocí. I on vykrvácal za panovanía
ukrutného Hadriana
r. 138. a slavnú mučenícku smrt'

jeho zvelebuje sv. Irenej.
NástUpcomjeho stal sa sv. H ýginus,

ktorý riadíl

od r'. 138. do r. 142. sv. Církev. Tento vySOkoučený muž

Boží bbl synom pohanského Íubomudrca a pochádzal
z Athén. Napísal spis o najsvatejšej Trojici Božej, ve
novaný všetkým veriacim a list 0 vtelení Pána ]ežiša
Krista, ktorý poslal gréckym rodákom svojim do Athén.
_Zo sv. Církve vyobcoval bludára, gnostika syrského
Cerda, ktorý“ zapíeral vtelenie Syna Božieho, Pána
]ežiša Krista. Sv: papež zomrel mučeníckou smrťou

r. 142.za panovania cisára Antonina

Pia.

Pápež sv. Pius I. spravoval sv. Církev od r. 142.
do r. 157. Nariadil, aby Velká noc dla apoštolského
ústneho podania slávená bola vždy v nedelu. ]akú
starost mal o Sv. Církev jako najvyšší pastier, poznat'

z listu, ktorý písal justoví,

biskupoviv meste Víenn e

v Gallií, v ktorom čítat' možno medzi iným: »Staraj sa
o to, aby svatí muče'níci po smrti svojej, jako údovía
ježiša Krista, obsiahli počestné pohrobenie, jako i sv'ati
apoštoli o to sa starali, keď sv. Štefan dokonal. Neza
meškaj navštevovat' svatých vyznávačov V žalároch a
povzbudzuj í posilňuj ich vo viere. Skúmaj V Duchu
Božom utrpenie Svatých a neobmeškaj roznecovať ich
k neohroženej stálosti Preukazuj sa oproti kňazom
svojim a druhým slu_homBožím nie jako pán, lež jako
taký, ktorý prišiel, aby slúžil. Ochraňuj veríaciclí mo
dlitbou a vlastným posvátením.
Mnohí z bratov
naších, ktorých pomenuje Attalus Tebe, vytrvali v boji
pred tyranami, i odpočívajú teraz v pokoji . . . Ostatne
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oznamujem Tebe, že oznámené bolo mne blízke skon
čenie moje. Teda pam'átaj na mňa v najsvátejšej Obeti.
Pozdravujú 'Í'a všetci údovia Obce Ježíša Krista v Ríme.<
Za ním nasledoval sv. Anic et od r. 157.do r. 168,
ktorý naložil, aby kňazi nebedlíli samolube o okrasu
vlasov svojich na __hlave.Jako niekdy sv. Pavel putoval
do jerusalema, aby uzrel sv. Petra, podobne putovali

sv. Pol ykarp,

gesippus,

biskup zo Smyrny a žido-krest'anHe

prvý dejepiseccirkevnýpo sv. Lukáčovi,

do Ríma, aby mohli videť nasledovníka sv. Petra,
pápeža rimského, sv. Aniceta a s ním obcovali, i v
záležitosti svatenia Velkej nocí s ním sa radili. Sv. Po
lykarp bavil sa v Ríme od r. 160. do r. 162. Rimania
slavili už toho času VeÍkú noc v nedeÍu (Pascha .Ana
stasimon), a deň smrti Pána (Pascha Staurosimon)
v p_redchádzajúci piatok; cirkevné obce v Asii slavily
VeÍkú noc so. Židmi a s Ebionitami, a sice deň smrti
Pána (Pascha Staurosimon) 14. Nísana, a to_v ktorý
koÍvek deň, Vzkriesenie Pána (Pascha Anastasimon)
16. Nísana; tak že v Ríme rozhodoval týždenný deň,
v Asii hebraiský mesačný deň. Avšak usrozumenie ne
stalo sa; obe stránky ostaly pri obyčaji svojej; ale

preto dovolil pápež Anicet biskupovi asijskému pri
nášat' slavnostnú Obetu v Ríme. Sv. Anicet zomrel
smrťou mučeníckou za panovanía císára Marka

Aurelia

roku 168.

Sv. Soter spravoval sv. Církev od r. 168. do
r. 177. Horlivý najvyšší pastier zasielal štedré milodary
chudobnejšírn cirkevným obcam, ktoré velká a zámožná
obec rimská naskladala a tak sa objavovala štedrost'
Rimanov, ktorých vieru už niekdy zveleboval bol sv.
Pavel, i, teraz jako predsednička lásky, jako to sv.
Ignác už driev menoval stolicu biskupskú v Ríme.
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A laskavý pápež pripojil ku poslaným milodarom i pa
stiersky list svoj Korinťanom, ktorý podobne jako list

predchodcu jeho, sv. Klemens a, v chrámoch býval
čítaný. Na to odpísal r. 170. sv. Dion y 3, .biskup ko
rintský menom cirkevnej ob'ce svojej dojimavý list

papežovi sv. Soterovi
a- cirkevnej obci rimskej,
V ktorom za obdržané milodary srdečne ďakoval menom
núdznych veriacich svojich a potom dodal: »Bolo to
obyčajou Vašou od počiatku, že ste všetkým bratom
svojim na rozmanitý spósob dobrodenia preukazovali,
a mnohým obcam, Všade V mestách, posielali živnostné
prostriedky. Tak nasýťujete chudobu núdznych a po
máhate i ťažko navštíveným, ktorí pracujú Vbaňach.. . .
Túto obyčaj, zdedenú po otcoch, zachováva nielen po
žehnaný biskup Váš Soter, lež on _konáešte i Viac,
keď poskytuje Svatým (t. j. veriacim) bohaté dary a do
Ríma príchádzajúcich bratov občerstvuje jako otec deti
svoje slovami zbožnej útechy. Dnes konali sme svátý
deň Pána a čítali sme list Váš, ktorý vždy budúcne

budeme čítavat'jako ten, ktorý bol doposlal Klemens
nám niekdy, ku povzneseniu svojemu.<<I tento láskavý
pápež zomrel smrt'ou mučeníckou r. 177; pod cisárom

Markom Aureliom.

' R. 177.zaujal stolicu pápežskú sv. Eleutheros
či Eleuthe rius, i spravoval veriacich do r. 192. Tento
svatý muž bol rodo_mGrék a dla Hegesippa
bol
driev diakonom pri boku pápeža sv. Aniceřa.
Na
žiadost' pohlavára Lucia vyslal do Britanie (teraz An
glicko) dvoch učených a zbožných kňazov, F ugacia
a Damiana, aby tam ohlasovali slovo Božie. Veriaci
z mesta Lyonu V Gallií (Francúzsku) zaslali k tomuto
papežovi kňaza svojeho Irene ja s obšírnym listom,
V ktorom Opisovali utrpenie svatých mučeníkov počas
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minulého krvavého prenasledovanía krest'anov pod císá

rom Markom Aureliom

a v ktorom vrelo odporú

čali pápežovi tohoto zbožného a učeného kňaza svo
jeho. Toho času začal písať sv. Irenej svetochýrne
dielo svoje k vyvráteniu bludárskych Gnostikov, pozo
stávajúce z 5 km'h, v ktorých zvelebuj e stolicu p_ápežskú,
ku ktorej majú sa obracať a utiekať všetky cirkevné

obce, všetci veriaci, pre'silnejšíe prvenstvo tejto Církve,
založenej sv. Petrom &Pavlom, ktorá prechováva ústne
podanie apoštolské a zvestovanú vieru, dostatočné to
prostriedky k zahanbeniu bludárov. Isté je, že od po
čiatku druhého storočia každý utiekal sa ku stolici sv.
Petra v Ríme, keď mal nejakú pochybnost' o niektorom
článku kresťanskej Viero- a mravouky: pravoveríaci kre
st'a'nia hladali u nej poučenie, & zase bludoverci vymá
hali u nej jakékolvekuznanie domnienky svojej a blud
ného náhladu- svojeho; ale tito boli Vždy zahanbení
a nemilo dojatí, i“odsúdení.

Sv. Viktor,

ktorý sedel na stolici sv. Petra od

r. 193. do r. 202. objavuje sa nám jako rozhodný, vy
sokej důstojnosti svojej povedom'ý pápež. Bol rodom
z Afriky. V Ríme vydržíaval miestny cirkevný snem
(synodu) V záležitosti svátenia Velkej noci. Príčinu
k tomu zavdal kňaz Blastus, ktorý zastával obyčaj svátiť
tú slavnost' I4. a 16. dňa mesiaca Nisana, jako to biskupi
asijskí konali. Horlivý pápež vystúpil prísno proti takému
s_v'áteniuasijskému Velkej noci. Na synode (r. 196. do
r. 198.)působením jeho uzavrelo sa, aby Všetky cirkeVné
obce s Rímom slávíly Velkú noc; i naložil, aby sa
k tomu cieÍu po celom krest'anskom svete církevně
snemy (synody) odbývaly. Váčšia časť biskupov vyslovila
sa na míestnych církevných snemoch (synodách), že sa

bude riadít' dla vole pápežovej; tak biskup Palmas
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V meste Amastríse
v Ponte, biskupi V Ach aji
(Grécku),V.Egypte, v Palestine a V Gallií; oni
vyslovili sa za cirkevné pravidlo, dla ktorého slav'nost'
Velkej noci v'ěydržiavat' sa má V piatok a V nedelu.

AvšakPolykrates,

biskup z Efesu zastával jako

metropolita s bískupmi svojimi obyčaj asijskú &náhlad,

i odvolával sa na sv. apoštolov Fili p'a a Jána, i na
sv. Polykarpa biskupa. Pápež odvolával sa na ůstne
podanie, ktoré prechovávala cirkevná obec. rimská od
sv. apoštolov Petra a Pavla; i pohrózilvzdorovitým
biskupom maloasijským, že ich vyobcuje z lon-a sv.

Církve. Sv. _] renus, biskup z Lyonu V Gallií prosil
za nich pápeža, i odvolával sa na zachádzanie pápeža

sv. Aniceta

oproti sv. Polykarpovi

a na zásadu,

že rozličnosť obradov (rítov), menovite postu, nenaru
šuje jednotu Viery, ale povznáša. Jednotliví biskupi malo
asijskí pripojili sa k požiadavkám stolice rimskej a horlivý
papež vyslyšal sv. Irenea a nepokročíl tak prísno proti

biskupoviPol ykratesovi

a stúpencom jeho. Tak

ukončil sv. Viktor Spor o slávení Velkej noci. Anti
trínitára Th e 0 d ota, koželuha z Byzancu, ktorý zapieral
Božstvo Ježiša Krista, vyobcoval zo sv. Církve jako

zarytéhokaciera. Keď za panovania S ep tima Severa
návodom cisárovnej' Julie Domny kresťania krute
boli prenasledovaní, nachádzal sa sv. Viktor medzi
prvými, ktorí r. 202. boli umučení.
Po mučeníckej smrti jeho vyvolený bol hned za

pápeža sv. Zefyrin,
ktorý sedel do r. 219. na stolici
sv. Petra. I tento pápež prísno nakládal s bludovercami,
jakými boli antitrinitarskí stúpenci druhého Theodota
peňazomenca a Artemona, .ktorí tvrdili, že Ježíš
Kristus narodil sa síce bez hriechu a nadprirodzeným
spósoborri, ale bol iba človekom, ktorého učeníci zbož-_
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ňovah', a Asklepiadota,

i Zmužileriadíl sv. Církev

dÍa zdedeného ústneho podanía, ktoré stolica sv. Petra
prechovávala, i vyobcoval ich zo sv. Církve. Za úrado
vanía jeho žil v Ríme horlivý vyznavač, menom Na
talis, ktdrý mnoho trpel pre vieru VPána ježíša Krista
počas prenasledovania. V slabej chvíli-dal sa nahovorít'
kacierom, ktorí sÍubovali jemu 170 strieborných denárov

platu mesačného,i stal sa biskupomTheodocianov.
Ale Boh smiloval sa nad poblúdeným, napomínal ho
prísne nočnýrm' videniami; ivstúpil-do seba poblúdenec,
obliekol kajúcne rúcho, vrhol sa k nohám pápeža sv.
Zefyrina a so slzami V očiach prosil celú cirkevnú
obec za odpustenie. Ale horlivý nástupca sv. Petra
prijal iba po dlhšom čase poblúdenca do sv. Církve,
a keď verejne oplakal poblúdenie svoje horúcími kajú—
Cími slzami,_ odpustil mu obyčajné cirkevné pokuty:
a tak udelil mu v tom ohÍade plnomocné odpustky.
Keď niekto'rí bi'skupi africkí nechceli pripúšťať ku apo—

kaniu odpadlíkov od sv. viery, vrahov &cudzoložnikov,
a tým činom klonili sa k bludárom, premršteným Mon

tanistom, \vydal sv. Zefyrin

rozhodné osvedčeníe,

že i"cudzoložníci a podobní hriešnici po dokonalom a
skrúšenom pokání dosiahnuť móžu odpustenie hriechov
svojich a trpeť sa majú vo sv. Církvi jako kajúcni
údovía. Toto osvedčenie pápežovo napadol rigorista

Tertullian,

ktOrý sa klonil k premrštenýmhorlivcom

Montanistomu

Sv. Kallístus

(Kalixt I.), ktorý od r. 219. do

r. 223. požehnane'účinkoval jako pápež, pochádzal zo
staroslavnej rodiny rímskej Domiciov. Za časov pápeža
.sv. Viktora
požíval veÍkej vážnosti u veriacich & u
najvyššieho pastiera, ktorý p0slal ho do Anciumu, aby
ho zachránil pred zúrivými prenasledovníkmi jeho; kde
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ho potom i štedre podporoval. Nástupca jeho sv. Z re—

fyrin

poveril horlivého kňaza svojeho Kallista

ria

dením ostatného kňazstva, jako i hlavným dozorstvom
nad podzemnými hrobitovami. (katakombami), ktoré sa
nachádzaly pod letohrádkami (dačami) na ceste Appiovej,
vedúcej ku mestu Kapue, ktoré neskor meno jeho nosily
a v ktorých potom 13 umučení pápeži dosiahli miesto
odpočinku svojeho. Po smrti sv. Zefyrina vyvolilo

kňazstvo rimské zbožného a laskavého Kallista

jedno

hlasne za pápeža, čo zchvalovala celá sv. Církev. Hneď
po dosadnutí svojom na stolicu sv. Petra vyvinul velkú
činnost. Nariadil, aby stav manželský, uzavrený medzi
dcérami mešt'anov i velmožov a synami chudobnejších
mešt'anov, svobodníkov (libertinov) a otrokov v pritom—
nosti kňaza za platný bol uznaný a to bez ohladu na
zákony štátne. Bezohladne vystúpil proti prepiatemu

rigorismu (prísnostimravnej) Mon tani stov i prípúšt'al
s odvolaním sa na sv. Písmo a na ústne podanie inaj
váčších hriešnikov, ktorí odpadli boli od Viery počas
prenasledovania, alebo sa dopustili vraždy, ku sviatosti
pokania; áno bol i milosrdným súdcom ohladom na
biskupov a kňazov, ktorí _sa dopustili nejakeho verej
neho hriechu, neodstránil ich s úradu, jako to mať
chceli niektorí horlivci; ale naložil im primerané _cirkevné
pokuty. Nedopustil, aby duchovní najnižších rádov boli
nútení k bezženstvu (celibátu). V učení o najsvátejšej
Trojici Božej nepridřžal sa ani modalismu sabellíanského,

ani náhladu, ktorý zastával kňaz Hippolyt,

učenik

sv. Irenea, keď Slovo od Boha Otca rozdeloval (Di
theismus). Za pápežovania jeho působil v Ríme učený

a zbožný kňaz, spomenutý Hippolyt,

za svatým Justinom

a Ireneom

ktorý tam riadíl

krest'anskú školu.

Usilovne napadal učený kňaz bludovercov antitrinitár
24
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sk)-“ch,jako stúpencov The odota,

Artemena,

Theodota

koželuha z Byzancu

smenkára(peňazomenca)a

iných, ktorí zapierali Božstvo Pána ]ežiša Krista. Keď
papež, sv. Kallistus- Shovievave choval sa oproti
kajúcnym hriešnikom a zatracoval učenie Hi p p o litovo
o _Kristu Pánu, vyvolili ,niektorí prívrženci rigorismu

Hippolyta

za protipápeža, ktorý, ačkoÍvek sám

v istom ohÍade _blúdil, obviňoval sv. Kallista
2 ne
pravého učenia o najsvátejšej Trojicí, dobrodušnú mier
nosť jeho ohÍadom kázni pri kajúcnosti a ohiadom
riadenia sv. Církve náruživo a bezohÍadne napadal a
vyhlasoval seba za pravomocného pápeža. Avšak marné
bolo namáhaníe tohoto ináč učeného a zbožného, ale
následkom prepiatej horlivosti svojej poblúdeného Řada!
Rozkol vo sv. Církvi trval i pod nasledujúcim “právo
mocným pápežom; ačkoÍvek tento—prvý.protipapež po
čitoval iba málo privržencov. Ale milosrdenstvo Božie
n'edopustilo, aby tento veÍký muž zahynul, ktorý času
svojeho bol najváčším SpisovateÍom cirkevným. Za pa

novanía druhého nástupoa sv.Kallista

oplakalHippolyt

kajúcno počínanie svoje, bol s ním vypovedaný do
S ardinie pohanskou vládou a zomrel tam s ním r. 235.
mučeníckou smrťou. Papež sv. Kallistus,
ačkoÍvek

bol cisáromAlexandrom

Severom

vysoko ctený,

zomrel predsa smrťou'mučen'íckou. Pohanskými žretcami
pobúrena sberba utrýznila sv. pápeža v dome, v ktorom
sa ukrýval pred zúrivými pohanmi, shodila ho s okna
do studne; kde sa utopil. To stalo sa r. 223; Telo sv.

pápeža pochované bolo V katakombách sv. Kallepo
diusa, neďaleko hrobitovov na ceste Appiovej, ktoré
sám?založil a ktoré meno jeho nosia až po dnešný deň.
Po mučenic—kejsmrti jeho stal sa nástupcom jeho
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Sv. Urban I., ktorý riadil sv. Církev od r. 223.
do r. 230. I tento pápež mal do čínenia s bludóvercami
a krvožížnivou pohanskou sberbou. Pochádzal zo vzne

šenej rodiny. Keď Íudomilnýcisár Alexander

Seve

rus prinútený bol Viest' vojny, menovite s Peršanmi
a na Rýne s Germanami, zúrili v neprítomnosti jeho
miestodržitelia a vladári pohanskí proti krest'anom. A
sv. Urban pr'ežil dlhši čas buď V katakombách, buď
v súkromných domoch, kde odbavoval služby Božie,
ohlasoval slovo Božie a pripravoval katechumenov ku
prijatíu sv. krstu. Velke množstvo- vznešených Rimanov
obrátil na vieru Kristdvu. Na tom mieste, kde dnes
v Ríme stojí kostol »San Urbano alla Cafarellae, býval
v úlngte a konal povinnosti svoje. V Ríme zúril toho
času lakomý miestodržitel Almachius, ktorý pod zámien
kou stíhania tajných shromaždení a revolucionarných
spolkov obohatit' sa chcel majetkami velmožov rímských,
ktorí boli kresťania. R. 230. prepadli pohanskí vojaci
a háved' shromaždenie krest'anov, i uváznili sv. Urbana
s mnohými kňazmi a- veriacimi. Miestodržitel prědstúpil
pred uváznených a pýtal sa: »Ktorý .z vás je Urban,
svodca tolkých vznešených Rimanov a hlava krest'anovře
Sv. _pápež predstúpil a riekol: »Ja som, isvádzam Íudí,
aby “sa zriekli nepravosti a každej bezbožnosti, i aby
vyhladavali cestu pravdy a večného blahoslavenstvam
Lakomý miestodržitel menoval mu všetkých Rimanov,
ktorých s celými rodinami vraj urobil nešťastnými, najm'a'.

Ceciliu, ženichajej Valeriana a švagraTiburcia,
ktorých majetok si vraj prisvojil. SV. Urban
odpo
vedal pokojne: »Cecilia a príbuzní- jej sú večne z'a
chránení. Nezanechali mne, ale chudobným majetok
svoj, za čo teraz požívajú večnú odplatum Ukrutník dal
mučit' mladých kňazov, aby donútíl ich k odpadnutíu
24*
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od kresťanskej viery a ku vyzradeniu, kde sa nachádzajú
poklady církevně. Všetko máme. MiestodržiteÍ riekol

sv. Urbanovi:

»Ty si starý a túžiš po smrti, aby si

našiel pokoj ; ale Íúto mi je týchto mladých ludí, ktorých
si sviedolz- Kňaz ]án zastal najvyššieh'o pastiera svo
j eho: »“Nášsvatý otec Urb an nachádzal už jako mladík
opravdivý život svoj v Kristovi, už vtedy bol hotový
obetovať život svoj za tohoto Učitela. .Preto rád išiel
pred súd, preto trpel, preto vystavoval častoráz život
svoj nebezpečenstvu.: Kr'est'ania navštevovali sv. Otca
v žalári; áno i traja vodcovia vojanskí padli pred ním
na kolená a prosili: »Požehnaj nás, sv. Otče; pros za
nás Boha o pomoc a posilnenie; lebo velké prenasle

dovanie očakáva krest'anov.a Sv. Urban

tešil. ich:

»Nesmút'te, synovia moji, ale radujte sa; lebo len
utrpením můžeme vojst' do večného blahoslavenstvam
Keď to počul žalárnik, stal sa krest'anom a spoluv'ázňom.
Všetci zomreli s'mrt'oumučeníckou. Ostatky sv. Urb an a
boly objavené iba r. 821.

Sv. Poncianus

spravoval .sv. Církev od r. 230.

do r. 235.; i on bol nútený sa ukrývat pred zúrivými
pohanmi. Napísal pojednanie, ktoré zaslal Felixovi Sa
kribonovi, o úctez ktorá má sa preukazovať kňazom
Nového zákonu. Vydal list pastierský, venovaný celému
krest'anstvu, v ktorom napomínaJ ku vzájomnej láske
bratskej. Za úradovania jeho papežského Vrátil sa po

blúdený učený kňaz Hippol yt kajúcne do jednoty
sv. Církve, bránil pápeža proti pohanom a kacierom
učenými spisami svojimi, i bol s ním najprv v Ríme
mučený i s mnohými inými vyznávačmí a potom s ním
vypovedaný na ostrov Sardiniu, kde umučený smazal
pre—vinenie svoje

mučeníckou.

& s ním zomrel

roku

235. smrťou
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Po mučeníckej smrti sv. Ponciana
zaujal sv.
Anteros (Anterus) dňa 21. novembra r. 235. stolicu
pápežskú, na ktorej sedel iba za niekoÍko týždňov a sice
,do 3. januara r. 236. Bol rodom Grék. Staral sa, aby
život sv. mučeníkov náležite bol stopovaný a naznačený-..
I on podstúpil smrt' mučenícku za panovania surového
cisárovraha a uchvátiteÍa trónu cis—árskeho,Maximin a

Thracského.

Na stolici sv.
šieho pastiera sv.
r. 250 Podivným
skrze prozreteÍnost'

Petra nasledoval V hodnosti najvyš
Církve sv. Fabian
od r. 236. do
spósobom bol vyvolený za pápeža
Božiu. Kňazstvo nemohlo sa dlho

usrozumiet', koho vyvolit' za pápeža; zrazu slietol s výšky
holub a sadol si na hlavu zbožného a pokorného kňaza

Fabiana,

na ktorého nikto nemyslel pri voÍbe. Tento

zjav považovali prítomní za vyššie pokynutie, i vyvolili

jednohlasne Fabiana

za pápeža. A volili dobre; lebo

horlivý muž Boží požehnane riadil sv. Církev. Z'a času
jeho žil a působil na Východe učený, pilný a neohro

žený učiteÍ a spisovatel cirkevný Origenes.

Tento

veÍmi prenasledovaný muž Boží ospravedlňoval sa u

pápeža sv. Fabiana,

jako cirkevný dejepisec Euse

bius (VI, 36.) tvrdí, ohladom viery svojej katolíckej,
i vyslovil v liste svojom polutovanie, že sa v niektorých
Spisochjeho nachádzajú nesrovnalosti, ktoré bez vedomia

jeho uverejnil priateÍ Ambrosius.
Z tohoto kroku
slavného učiteÍa _cirkevného Origenesa
vidno, jak
uznávaný bol primát pápeža rimského vo sv. Církvi.
Sv. Fabian
vydal list pastiersky proti zločinnému

biskupovi.Privatovi,
i pozbavilho důstojnosti biskup
skej. R. 244. opustil Beryllus, biskup v meste Bostre
v Arabii, blud svoj antitrinitársky působením Orige
n es a a pápeža. Horlivost'ou pápeža rozmnožil sa i počet
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veriacich v Ríme považným spósobom; lebo cisári,
ktorí nasledovali jedon za druhým, neprenasledovali sv.
Církev. 'Premnohí vznešení Rímania prijali vieru kre
st'anskú. VeÍký bol i počet chudobných kresťanov, o “kto
rých výživu sv. Fabian starať.__
sa bol nútený. Po za
vraždeni Íudomilného a krest'anom veÍmi naklonného

cisára Filipa Arabského
(1—
r. 249), začal krvavý
nástupca jeho, Decius, hrozným spósobom prenasle
dovať krest'anov. Sv. Fabian bol medzi prvými, ktorí
podstúpili r. 250. smrt' mučenícku.

písal sv. Cyprian,

Po umučení jeho

r-. 248. za biskupa V Karthagu

vyvolený, kňazstvu v Ríme: »Milovaní bratia,! Práve
vtedy, keď sa rozširovala u nás nepodstatná a pochy

bujúca zvest' o usnutí výborného muža, sv. Fabiana,
obdržal som od Vás list, ktorým ste upovedomili mňa
o preslávnej smrti jeho, a ja teším sa veÍmi, Že on celé
bezúhonné ůradovanie svoje korunoval takým oslave

ným zavřšenímm Po mučeníckej smrti sv. Fabiana
nemohla byť obsadená stolíca sv. Petra za 18 mesiacov;
lebo ukrutný'Deci—us všetko možné vynaložil, aby sv.
Církev, pozbavená najvyššieho pastiera svójeho, znivo
čená bola. Decius bol by. skór zniesol, jako- hovorí

sv. Cyprian,
vyvoleníe proticísára, než dosadenie
nového pápeža.
R. 251.vyvolený bol za pápeža sv. Korn elius,
a to vzdor hroznému prenasledovaniu krest'anov a naj
prísnejšiemu zákazu ukrutného cisára Decia. Zbožný

a cnostný kňaz Korn elius

pochádzal z vysoko

urodzenej rodiny rimskej & bol už jako taký veÍmi
obÍúbený u veriacich., I vyvolený bol preto jednohlasne
za pápeža, avšak úradovanie jeho trvalo iba do r. 252.,

keď cisár Gallus vypovedal ho do mesta Civita
vecchie
db vyhnanstva, kde toho istého roku dňa
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14. septembra zomrel mučeníckou smrt'ou. Sv. Korn e
lius pósobil za kraťučkého úradovania svojeho veÍmi
požehnane, ačkoÍvek zdráhal sa prijat'- tú vysokú dó

stojnosť. Preto píše sv. Cypri-a-n Antonianovi:
»Tento úrad nehÍadal on; nechcel ho a nenatískal sa
naň; ale ticho a skrovno, i jako sa takí zvykli chovat',
ktorí Božím nariadením sú postavení na taký stupeň,
primerane bojazlivosti pannenskočistej duše, hodnej
pokory vrodenej a neporušenej haneblivosti, nepoužíval
moc, aby stal sa biskupOm, lež upotrebené bolo nutné
násilie, kým konečne prinútený prijal ten úrad.<< Preto
hanobné bolo chovanie sa- ctibažného kňaza Nova
ciana, ktofý očerňoval sv. pápeža, že nehodným spó
sobom sa vyšvihol na stólicu sv. Petra a že obcuje
s odpadlíkami. Tento bludár tiež tvrdil, že sv. Církev
nemá moc odpúšt'at' hriechy tým, ktorí počas krutého
prenasledovania zapreli vieru, aby zachránili si život.

I dal sa ctibažný=bludárskýNovacian

trom biskupom

vysvátit' na hodnosť bisk'upskú, a vyvolít' privržencami
svojimi za protipápeža. A čo taký rozposlal po kraji
nách biskupom listy, v ktorých udával, že bol prinútený
zaujat prvú důstojnost vo sv.. Církvi. O tomto očerňo

vaní'a nehodnom počínani Novaciana
piše sv. Cy
prián biskupovi Antonianovi:
»Avšak i zvest',
ktorá Ti bola sdelená, že Kornelíus
všade obcuje
so všetkýmí, ktorí obetovali modlám, pochádza od vy
myslenej zprávy toho odštiepenca (rozkolníka). Veď tí,
ktorí odpadujú od nás, nemůžu chválit nás; i ani my
nemůžeme očakavat', aby sme sa Íúbili tým, ktorých
odsudzujeme, ktorí zánovite jako buričia pokračujú
proti Církvi a navádzajú bratov k odpadnutiu od Církve.
Teda nepočúvaj a never Íahko, najmilejší Brate mój, čo

sa hovorí o Korneliovi.c

Ten istý sv. Cyprian

376

cpísuje, jako sv. Kornelius zmužíle vyznával Krista
Pána počas krvavého prenasledovania, a to robí v liste
sVojom, ktorý poslal cirkevnej obci rimskej a sv. pá
pežovi. »Sdelenéfbolo náma, hovorí tam medzi inším,
»najmílejší Brate, o skvelom svedoctve, víery Vašej" a o
cnosti Vašej i počuli sme o sláve vyznávania Vašeho
s takou radost'ou, že i my považujeme sa za spoloč
níkov a účastníkov zásluh Vašich a chvály Vašej. Lebo
keď máme jednu Církev, prechovávame jedno smýšlanie
a páskou nerozdieÍnej 'svornosti sme sputnaní: ktorý-že
kňaz 'nejasal by nad chválou spolukňaza svojeho jako
nad vlastnou svojou? — Nemožno dosť vyslovit, jaké
plesanie a radost nastaly u 'nás, keď sme dopočuli o
šťastných a zmužilých sk'utkoch Vašich, že si Ty nielen
predchád'zal v_,__o
vyznávaní bratom,

ale že i vyznávanie

vodcu bolo posilňované vyznávaním bratov. Neohrožená
a vytrvalá Viera biskupa, ktorý predchádza nás, do
siahla verejnú pochvalu; sjednotenost' bratov, ktorí na
sledovali ho, objavila sa na bielom dni. Poneváč u Vás
sú jedno srdce a jedon hlas, nuz' celá Církev, rimská
vyjadrila vyznávanie svoje. Viera objavila sa v plnej
kráse . . . . NepriateÍ vyrútil sa s hrozným násilenstvom,
aby uviedol v neporiadok bojovný šík Kristov . . .
Najprv napadol jednoho (Kornelia), a usiloval sa jako
vlk ovcu oddeliť od_stáda, jako kršiak odstrániť holuba
od letiaceho sboru; lebo kto nie je dost' mocným oproti
všetkým, napáda každého jednotlivca. Avšak keď bol
odrazený skrze vieru a sílu spojeného vojska, nahliadol,
že bojovníci Kristoví striezlíve stráža a stoja ku boju
prichystaní; že nebudú premožení, lež znajú zomierať;
že sú práve pre to nepremožitelní, lebo sa nebojá smrti,
a že sa neprotivia tým, ktorí napadajú ich, keď nevinní
nesmú usmrtiť ani vinného . .
jaký to bol skvelý boj
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pred očima Božíma! jaká radost' Církve Jeho pred oblí
čajom Kristovým, že k boju, ktorý namáhal sa nepríatel
započat, nie jednotlivý bojovník, lež celé vojsko zrazu
povstalo! . . . KoÍkí upadli napravílí tam chválitebným
vyznávaním chybu svoju! Zmužile stáli, i. práve skrze
bolasť“pokanía stali sa ešte zmužilejšímí ku boju, tak že
teraz tu stoja, aby dosíahli nie odpusteníe previnenia
svojeho, lež korunu utrpenía ..
Ano, Církev rimská
zasluhuje chválu apoštola: ,Vieru Vašu zvelebuje celý
svet.c Žiadon nech nezapomíná na.- druhého, všetkých
nás nech obživuje jedno srdce, jedna myseÍ: modlíme
sa vždy tu i tam jední za druhých, oblahčujme sí vzá
jomnpu láskou úzkost' svoju a potláčanie, a ktorého
z nás "Boh driev povolá do večnej vlastí, ten nech
zotrváva i tam ešte-v láske a nech prosí milosrdného
Otca za prenasledovaných bratov naších a sestry.“
SV. K ornelius
svolal synodu do Ríma, na ktorej

sa 60 bískupí súčastnilí; blud a rozkol N ovacía-hov
bol odsúdený, a sám Novacían, so sůdruhamí svojimi
vyobcova'fřiý z Iona sv. Církve. Pápež sosadíl troch
'bískupov, ktorí bolí vysv'átíli za biskupa ctibažného

Novacíana;

jedon z nich činil pokaníe, i prípustený

bol“ku sv. prijímaníu dla spósobu, jako sa bolo zvyklo
udelovat' svetským veríacím; na miesto dech ostatných
vymenoval nových bískupov a poslal ích na uprázdnené

stolice biskupské. Mnohí prívržencí Novacíanovi
navrátili sa kajúcne do lona sv. Církve. Mimo sv. pá

peža účinkovali na obráteníe ích sv. C y prían

a sv.

Dionysius, biskupz Alexandrie. Sv. Kornelíus
písal mnohé listy pastierske k rozličným cirkevným
obcám; avšak zo známych deviatic-h listov zachovaly sa
na naše časy iba tri; medzi ními dva, ktoré 'sv. Cy

prianovi

poslal do mesta Ka rthagu,

a ktorými
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synodáJne uzavretie jeho, ohladom odpadlikov vynesené,

potvrdil. Za pápeža sv. Kornelía
bolo V Ríme po
četné duchovenstvo, a sice: 46 kňazov, možno po dvaja
na j-edon »titulc či faru, 7 díakonov, tolko poddiakonov,
42 akolythov, 52 exorcistov, lektoroV'“a ostiaríov; cir
kevná obec zaopatrovala 1500 vdóv a chudobných.
Po mučeníckej smrti jeho zaujal stolícu—sv. Petra

r. 252. sv. Lucius

I. Hneď po nastúpení svojom písal

pápež _pastíerskylist 0 cirkevnom miere ohladom padlých
(pokleslých), ktorí pocás krutého .prenasledovanía7z'bázne

zapreli viem svoju; i bol cisárom Gallusom

clo vy

hnanstva odsúdený; ale nezadlho navrátil _sanazpět do
Ríma. SV. Cyprían,
nateše'ný, písal pápežovíz' »I_teraz
žičíme jak Tebe, tak sprievodcom Tvojim a celej obci
bratov štastíe, že Vás dobrotívá ochrana Pánova zase
zpát priviedla _ku domácím, aby bol pastier znovu pri-—
naVrátený stádu, aby pásol _ho; okormidelník lodi, aby

riadil ju, a vodca Íudu, aby spravoval ho, i aby bolo
zjavené, že vyhnanstvo vaše Boh takýrn spo _obom do
pustil, nie aby vypovedaný 'a vyhnaný bískúšý'zchádzal
Církvi svojej, lež aby slavnejšíe navrátil sa do Církve.
Lebo veď nebola 'menšia cena múk u troch ,mládencov,
že prekazením úmyslu usmrtenia ích neporušení vyšli
z horúcej pece; ani nebola chvála Danielova preto ne
dokonalá, že on, którý bol predhodený levom jako
kor-ist',chránený Pánom, 'žil ku osláveniu jeho. U vy
znávačov Kristových .neumenšuje odloženie mučeníct'va
zásluhu vyznávanía; lež ono objavuje velké Výsledky
ochrany Božej . . . . S návratom Vaším ;nebola umen
šená Cena u biskupa ohladom na vyznávaníe jeho; ale
skor povzniesla sa kňazská dóstojnost'jeho; tak že taký
prednosta stojí pred oltámm Boží'n, ktorý nie slovamí,
lež skutkamí vyzýva Íud, aby pochytil 7braň vyznávania
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a podstupoval smrt' mučenícku, ktorý vtedy, keď sa
blíži antikrist, chystá ku boju bojovníkov nie napomíf
naním. skrze slovo a hlas, lež vzorom viery a cnosti
.svojej. Vidíme a úplne nahliadame spasitelné a svaté
úmysly velebnosti Božej pri nenadalom vypuknutí pre
nasledovania . . . . On chcel ukázat' ku zahanbeniu a
umlčaniu kacierov na to: ktorá je Církev; kto je jediný
nariadením Božím vyvolený biskup jej ; ktorí sú tí,
s biskupom skrze kňazskú dóstojnost' spojení, starší;
ktorý je sjednotený a pravý, skrze lásku stáda Božieho
spojený Íud Kristov; ktorí sú tí, ktorých nepriatel zne
pokojuje; a oproti tomu, kto sú ,tí, ktorých diabol šetrí
jako svojich. Lebo veď nepríatel Kristov prenasleduje
a napáda iba leženie (tábor) a bojovníkov Kristových;
kacierov, ktorých raz porazil na zem a osvojil sebe,
opovrhuje a obchádza. Jedine tých usiluje sa 'povalit',
ktorých vidí, že stoja Oj, keby sme mohli, najmilejší
Bratre, tam pri návrate Vašom byť prítomní! jako ná
mestník'a s_vojeho posielame my, a sice ja', knazia moji
a celá obec bratská, tento list k Vám; spolu nezapo
míname ďakovať tu pri ob'etách svojich a modlitbách
Bohu Otcovi a Kristovi, Synovi Jeho, a súčasne vzdy
chat', aby On, ktorý je dokonalý a dokonale působí,
zachoval slavnú korunu vyznávania Vašeho a dokonal
na Vás, ktorý povolal nazpáť Vás asnáď i preto, aby
sláva Vaša nemohla ostaňukrytou, keby Vaše krvavé
svedoctvá úplne boly vydané bývaly vo vzdialenosti.
Lebo veď žertva (obeta), ktorá poskytuje obci bratskej
priklad, viery a cnosti má byť_obetovaná v pritomnosti
bratov. Žičíme, aby si, najmilejší Bratre náš, vždy sa mal

dobre.a Pápež sV.Lucius odpovedalsv.Cyprianovi:
»Keď smessa tešili a radovali v Bohu, že ozbrojil nás
milos't'ou Svojou ku boju, a že v boji učinil nás víťazmi,
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prišiel lístTvoj, najmílejší Bratre náš. Čítaním jeho obdržali
sme ulavenie V okovách, útechu V zármutku a pomoc
v núdzí, i bOli sme oduševnení, mocnejšou odhodlanosťou
k mukám, ktoré asnáď ešte máme pretrpet'. . . . My
nasledovali sme šlapaje vyznávania Tvojeho a úfame
rovnakú milost' s Tebou. Lebo kto je prvým v behu
(zápase), ten je i prvým ku odmeneux Za krátky čas
spravoval sv. Lucius sv. Církev; lebo nezadlho po
navráte svojom z vyhnanstva, a sice r. 253., bol umu
čený za panovanía "cisára Gallusa; s ním vykrvácal
i vojanský dóstojník sv. Cerealis s manželkou Sal

lustíou, u ktorých sa ukrývali sv. Lucius a pred
chodca jeho počas prenasledovania. Sv. Cyprian_ osla
voval mučenícku smrť jeho (Ep. 67. ad Steph).
Sv. Štefan I., driev horlivý kňaz cirkevnej obce
rímskej, ríadil sv. Církev od r. 253. do r. 257. Působením
svojím .na stolici sv.Petra objavuje sa skvele jako naj
vyšší pastier nielen-V cirkevnej obci rimskej, ale i V celej
sv. Církvi; lebo, odvolajúc sa na ústne podaníe cirkevnej
obce rimskej i na nepretrženú plnomocnú a právoplatnú
poštupnost' svoju na stolici sv. Petra, dáva pocítiť sebe
vedome moc primátu svojeho v oči vzdorovitým bisku
pom, i povznáša skvele starobylú slávu stolice svojej
obozretnóu starostlivost'ou o duševně a telesné potreby
i-n'ajvzdíalenejších biskupství. P'ósobením sv. Cypriana

sosadil rozkolníckeho biskupa Marciana

a navrátil

pokoj i jednomyselnosť V cirkevnej obci mesta gallického

Arlesu. A keď biskup španielskyBasilides utíekal sa
o podporu ku trónu sv. Petra do Ríma, dosadil ho na
predošlú bískupskú stolicu. Už dávno vyslovená bola
zásada, že mimo sv. Církve niet spasenía. Preto povstal

za času pápeža Štefana I. spor, či je platný krst
u kacierov. SV.Cyprían V Karthagu a s ním mnohí
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iní biskupí africkí, ;jako i F írmilian, biskup v meste
Cesarei v krajinke maloasijskej, Kappadocíi, a s ním
mnohí biskupí asijskí súdilí bludne takto: poneváč u ka—
cierov níet pravej Církve, nuž niet u nich ani pravého

krstu, keď totižto krst je iba jedon, a to iba v kato
líckej Církvi. I' stáli na tom, aby pokrstení .od kacierov,
navracajúcí sa do Iona sv. Církve, znovu boli pokrstení.
Avšak smýšlaníe cirkevnej obce rimskej a ostatných
západných bolo iné. Kto navracoval sa zpomedzí ka
cíerov do Iona sv. Církve, nebol znovu krstený, ale
iba ruky vkladaly sa na neho, 'na znamenie pokanía

a smierenia. Roku 255. shromaždilo sa v Karthagu
31biskupov afrických pod predsedníctvom sv. Cypríana
jako metropolitu, & tát'o synoda vyslovila, že krst, ka
cíerami udeÍovaný, je neplatný. Nasledujúceko roku 256.
vydržíavalí zase 71 biskupí .africkí podobný cirkevný
snem a sv. Cyp rian zaslal uzavretíe svatej stolici do
Rima. Podobne urobili i biskupí maloasijskí působením

Firmiliana, priateÍa sv. Cypriana.

Sv. Štefan po

vedomý dostojnosti pápežskej & pravého náhladu svo—
jeho, podopieraného ústnym podaním cirkevnej obce
rimskej, odpovedal v roznietenej horlivostí jako sv. Cy

prianovi tak i Fírmilianovi, aby sa nenovotárilonič;
lež aby sa zotrvávalo pri ústnom podaní Církve rimskej:

že krst v mene Otca, i Syna i Ducha Svatého,
trebárs udelený od kacierov, je platný. A horlivý
papež pohrozil zaroveň vyobcovaním 20 SV.Církve tým,

ktorí by pokračovali ináč. Sv. Cyprian touto bez
ohladnou horlivostou pápežovou urazený svolal tr-etíu
synodu do Karthagu, na ktorej sa súčastnilo 87 biskupov,
a na ktorej potvrdené boly predošlé snemové uzavretia,
a hovorené bolo proti sv. Štefanovi s rozhorčenost'ou.
Sv. Cyp rian neupieral primát stolice rimskej, neublížil
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ničím vážnosti pápežovej , avšak pridřžal sa horlíve
náhladu svojeho a prípomenul, že strpí i náhlad ínáč
smýšlajúcich; on staval pred oči sv. Stef anov1 priklad

sv.Petra,
ktorý ustúpil neskor prišlému apoštolovi
Pavlovi, i velmi snažil sa miesto ústneho podanía do
pomóct' na povrch domnelej pravde, ktorá zdala sa
jemu vyplývat z učenia o jedinej pravej Církvi a 0 za
vrhnutí každého kacíerstva. Keď Cyp rianovi vyslanci
prišli do Ríma, nepripustil ich prísny pápež, ktorý pri
dr'žal sa krčovite pravého učenia-sv. Církve, pred stolicu
svoju. Sv. Dionys, biskup alexandrinský, vynasnažoval
sa utíšit' Spor a vyprostredkovat' žiadúcný pokoj. Mnoh
biskupi východní nachýlili sa k ústnemu po'daniu a
k jednote stolice rimskej. Avšak keď—tento spor chýlil
sa k žiaducnému koncu, bol uváznený pápež sv. Štefan
za cisára Valeriana, a keď neohrožene vyznávalvieru
v Krista Pána, bol on i ukrutne mučený a r. 257. st'atý;
nasledujúceho roku podstúpil i sv. Cyprian, ktorý ač
krčovite náhÍadu svojeho sa pridřžal, nikdy však ne
narušil jednotu a mier so stolicou svatého Petra, smrť
mučenícku.
Za týmto horlivým pápežom následoval svatý
Xystus II. (Sixtus II.), ktorý bol hneď r. 257. vyvolený'
na.-stolicu svatého Petra a na ktorej slavne zasedal do
6. augusta r. 258. Driev bol slavným pohanským lubo
mudrcom v Athénach. Účinkovaním tohoto obozretného

pápeža a sv. Dionysa Alexandrinského

ukončilsa

úplne spor o krste, udelovanom kacíeramí, medzi Rímom
a Karthagom. Všetci biskupi africkí a maloasijskí zrušili
uzavretíe svoje a osvojili si úplne ústne podanie, jaké
prechovávala stolica papežská v Ríme, jako to po

tvrdzuje sv. Hieronym (In Lucif.c. 8.). A sv. Augustin
predpoklada

(Ad vinc. rogat. ep. 93. n. 38.), že sv.
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Cyprian predchádzal skvelým príkladom súdruhom a
stúpencom svojím; to samé tvrdí i ctihodný Beda (I. 8.
quaest. s.). Synoda, r. 314. v meste Arlese vydržiavaná
a všeobecný cirkevný snem (koncil) v meste Nicei
r. 325. konečne rozhodly spor V smysle stolice pápež—

skej. Sv. Xystus II. neúradoval za dlhý čas. R. 258.
dal preniesť tela sv. apoštolov Petra a Pavla do pod
zemných hrobitoVov (katakomb), práve keď cisár Valerian
prenasledoval kresťanov. Dňa 6. augusta vtrhlipohanskí

vojaci do katakomby Pretextatovej,
kde práve sv.
Xystus II. prinášal Bohu nekrvavú obetu a uvěznili
ho
so
sv.
od

s mnohými duchovnými a veriacimi; i bol umučený
štyrmi diakonami svojimi, medzi kt'orými vynikal
Laurenc. A stolica sv. Petra ostala neobsadená
6. augusta r. 258. do 21. júÍa r. 259., lebo ukrutný

cisár Valerian

všemožne prekážal voÍbe nového

pápeža.
I vyvolený bol za pápeža sv. Dionys, ktorý
slavne ríadil sv. Církev do r. 269. Tento preslávený
muž Boží bol rodom Grék a driev bol vysokoučeným
Íubomudrcom; po prijatí sv. krstu stal sa kňazom, ibol
priateÍom súčasného krest'anského učenca Dion ysa,
biskupa v Alexandrii, ktorý bránil učenie sv. Církve
o najsvatejšej Trojici Božej proti kacierovi Sab elliu—
soví. Tento kacier'bol 'kňazom v Lybii africkej (okolo
r. 250. do r. 260.), i tvrdil, že Boh Otec, Syn a Duch
Svatý sú iba rozličné objavy (modality) jednej bytosti

Božskejy dejináchsvetových.Dion ys Alexandrinský
bojoval proti tomuto bludu; ale upadol sám do bludu,
ked"používal v dóvodoch svojich nemiestne a nepresne

výrazy. Papež sv. Dionys Rimský vyzval učeného

priateÍa svojeho Dionýsa Alexandrinského,

aby sa

osPravedlnil. A to sa i stalo na synode v Ríme, keď
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biskup alexandrinský, Dionys, odvolal nemiestne a ne
presné výrazy svoje. Pápež sv. Dionys vysvetlil
v okružnom liste pastierskom (epistola encyclica), ktorý
venoval cirkevným obcam v Egypte, učenie sv. Církve
o najsvátejšej Trojici Božej skvelým spósobom. List
jeho pastiersky pojednává jasne o učení sv. Církve
ohÍadom tajomstva najsv. Trojice, ktorá pridřža sa pro
strednej cesty medzi výstrednými mienkami, i objavuje
hlboký názor jeho ohÍadom viery a vedy. Keď divoké
národy napádaly krajinku maloasijskú Kappadociu a
tamejším kresťanom treba bolo mnoho trpet', sv. Dionys,
pápež, tešil ich listami pastierskymi, i poslal ta vyslancov
svojich, aby vykupovali zajatých krest'anov z rúk bar
barov. Cirkevná obec meste Cesarei prechovávala za
dlhé roky list jeho pastiersky s najpovďačnejšou úctou;
áno, sv. Basilius, ktorý žil o sto rokov neskor, pri—
pomina trvajůcu úctu jeho, i dosvedčuje, že pápeži
rimskíyždy povzbudzovali listami pastierskymi cirkevné
obce na Východe a posilňovali. Toho času bola vše
obecná mienka, že Italia a najma Rím so stolicou sv.
Petra je strediskom kresťanskej Církve. Toho náhÍadu
bol i sám pohanský cisár A'urelian. Keď Pavel Sa
mosá'tský, ktorý bol biskupom od r. 260. v Antiochii,
bludne učil, že Pán ]ežiš skrze Ducha Svatého jako
človek sa narodil, a s Ním iba neskor zvláštne sa spojilo
S'lovo (Logos, Kristus), bol odsúdený jako bludár tromi
synodami, ktoré zasedaiý od r. 264. do r. 269., pozba—

vený důstojnosti biskupskej a na miesto jeho dosadený
Domnus jako biskup. Cisár Aurelian vyriekol, že iba
ten muž má byt' biskupom v Antiochii, ktorého uzná
Rím za takého. Synoda antiochijská poslala r. 269.
uzavretie svoje ku potvrdeniu papežovi do Ríma, jako
i druhým biskupom ku smerodajnému odobreniu. List
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synodálny dostal sa do Ríma, keď papež sv. Dionys
Rimský bol už usnul v Pánu.
Nástupcom jeho stal sa sv. Felix I., ktorý spra
voval sv. Církev od r. 269. do r. 274. Hneď po nastú—

pení svojom na stolicu sv. Petra odpovedal listom pa
stierskym cirkevnej obci v Antiochii a biskupom malo
asijskýrn, ktori náležali pod metropoliu V Antiochii,. po
tvrdil uzavretie synodálne, i prízvukoval dokOnaJé Bož
stvo a človečenstvo ohÍadom Pána ježiša Krista. Z. to
hoto dóležítého listu pastierskeho prevzatá bola neskór
časť do aktov tretieho všeobecného cirkevného snemu
(koncilu). Sv. Felix nariadil, aby sv. Omša bývala slúf
žená na hroboch sv'átých mučenikov. I tento muž Boží
zomrel smrťou mučeníckou r. 274. počas prenasledovania

krest'anov za cisára Aureliana.
O dvoch nasledujúcich plnomocných nástupcoch

sv. Felixa,

totižto o sv. Eutychianovi

a o sv.

Ka jovi naznačené je málo na listoch dejin sv. Církve.

Sv. Eutychianus

či Eutychius zasedalna stolici

sv. Petra od r. 275. do r. 283. Bol rodom z mesta, Luni
rečeného, „ktoré ležalo neďaleko Savony_a z ktorého
teraz možno videt' iba rumy. Žil za času cisárov

Tacita, Proba, Kara a Numeriana. Vlastnoručne
pochoval 342 mučeníkov, jako dosvedčujú zápisky rimské
(Mart. Rom. VI.).

Sv. Kajus,

.

ktorý riadil sv. Církev od r. 283. do

r. 296., bol synom Kaja Maxima, brata Dioklecia—
novho a Sereny, dcéry veÍmoža rimského Filipa;
brat jeho menoval sa' Gabian'us. Keď cisár Diokle
cian nariadil, aby Zuzanna,_dcéra Gabianova, vydala sa
za spolucisára jeho, surového pohana Galeria Maxi
miana, odpieral tomu kroku sv. Kajus. A keď ani
svatá panna neprivolila k tomu sňatku, bola umučená
25
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s mnohými urodzenými a vznešenými krest'anami. Sv.

Ka jus

pochoval telá ich v podzemných hrobitovoch

& Obetal nekrvavú obetu sv. Omše nad ostatkami ich.
Domy sv. mučeníkov, ktoré nachádzaly sa V šiestom
okrese Ríma pred námestím Sallustovým, premenil sv.
papež a upravil na krest'anské chrámy. Ale ani- sám

papež, sv. Kajus, neušiel pomste ukrutného Diokle
ciana, a to pre to, že zbožná Zúzanna pričinenímjeho
nevydala sa za spolucisára Galeria;
lebo bol umu
“čený_dňa 21. apríla r. 266.

Sv. Marcellinus

riadil sv. Církev od r. 296. do

r. 304. Počas krvavého prenašledovania kresťanov za

panovania ukrutných cisárov Dioklecian

a, Maxi

miana Herkulia a Galeria Maximiana, mnohi
krest'ania V Ríme zapierali sv. vieru. Ale nie je pravda,
čo tvrdí rozkolnícky a bludársky Donatista P e tiliu s,
že by bol „Sýpalkadidlo na pohanský oltár i sv. papež

Marcellinus
a že by bol vydal posvátné knihy po
hanským vladárom. Sv. Augustín vyvracia dórazne
tú bezočivú-lož (De.unic. baptism. c. Ió.). Sv. Marcel
linus zomrel jako horlivý vyznavač učenia Kristovho
r. 304. smrťou mučem'ckou.

Po dlhšom uprázdnení stolice sv. Petra bol vyvo

lený za pápeža Ma rcellus

I., ktorý do r. 309. alebo

r. 310. riadil sv. Církev. Horlivý muž Boží pochádzal
zo staroslavného rodu' Savelliov. Za, úradovania jeho
povstaly roztržky ohladom sviatosti pokania v cirkevnej
obci rímskej a v Egypte, jako driev za časov pápeža

sv.Kallista a Kornelia. NejakýHeraklius, ktorý
sám driev počas pokoja bol odpadd od sv. viery, ne
chcel dOpustit','aby ti, ktorí behom krvavého prenasle
dovania zapreli vieru, pripustení bolí ku sviatosti po
kania a do Iona sv. Církve. I povstala velká roztržka
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v Ríme. Cisár Maxencius,
ktorému išlo 0 pokoj
v meste, vypovedal do vyhnanstva sv. Marcella I.,
i odsúdil ho, aby opatroval dravé šelmy, ktoré určené
boly ku zábavám divadelným pre mešt'anov rimských.
Za devať mesiacov zatvorený bol muž Boží v staji pri
divých zveroch, kým neosvobodilo ho duchovenstvo
rimské, neodviedlo nočného času do domu zbožnej

vdovy Luciny. Tento dom, ktorý nachádzal sa v ulici,
»Via lataa zvanej, pretvoril sv. Marcellus na. chrám
Pána, kde vykonával služby Božie, veriacim hlásaval
slovo Božie a vydával paStierske rozkazy svoje. V'tomto
dome písal sv. (pápež obdivovaný list svoj o primáte
stolice biskupskej v Rime. Z tohoto domu poslal ne
ohrožene cisářoviMaxenciovi
velmi prísny napomí
najúci list, aby prijal učenie Kristovo, alebo aby aspoň
šetril krest'anov a neprenasledoval ich. Tu napisal mnohé
listy pastierske, ktorýmí poučoval oddialené cirkevné
obce a tešil počas krutého prenasledovania a povzbu
dzoval ku stálosti vo sv. viere. Z domu sv. Luciny
ríadil veriacich v Ríme, ktorí boli podeleni medzi
20 okresov (parochie, tituly); i nakladal predstaveným
týchto farností, aby počestne pochovávali sv. mučeníkov.

Keď sa o tom dozvedel ukrutný cisár Maxencius,
naložil, aby dom sv. Lucin y, v ktorom pápež býval
a odbavoval služby Božie, premenený bol na zverienec;
i prinútil zase sv. Marcella, aby opatroval divé šelmy.
Mnohým týranim a mučením oslabol pápež na tele, tak
že dňa 16.januára r. 310.usnul v Pánu. Sv. Marcellus
bol posledným pápežom, ktorý za panovania pohanských
cisáróv rimských zomrel smrt'ou mučeníckou. Kresťanský

cisár Konstantin

Velký premeníldomsv. Luciny,

v ktorom tento velký pápež bol mučený, na chrám Boží,
ktorý podnes stojí pod menom »San Marcello al corSOe.
'

25*
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Toho času stala sa zase roztržka ohladom sviatosti po
kania a to v Afríke. Melecius, "biskupv meste L y
kopole V horňom Egypte, nechcel pripustit' ku svia—
tosti pokania tých, ktori zapreli vieru v prenasledovaní

kresťanov za panovania krvavého Diokleciana
a
spoločníkovjeho. Biskupsv. Peter Alexandrinský,
metrOpolita jeho, milósrdný muž- a pravý otec veriacich
afrických, opieral sa tomu prepiatemu počínam'u pod
riadeného biskupa svojeho; lebo sa obával, že slabí
i tak vo viere mnohí bratia odpadnú celkom .od sv.

Církve, a nenapravia sa. Melecius

pokročil r. 306.

ku rozkolu i bol pokladaný od prívržencov svojich za
metropolita. ROZOpry o sviatosť pokanía trvaly i za
nástupcu sv. Marcell ovh o, ktorý po mučeníckejsmrti
jeho bol vyvolený na stolicu sv. Petra.
Sv. Eusebius
spravoval _sv.Církev od r. 310.
do r. 311. Narodil sa v Kassane
v južnoitalskej kra—
jinke Kalabrii, kde otec jeho bol l'ekárom. Ano i sám
bol lekárom driev, kým nestal sa 'kňazom a pápežom.
I krátke úradovanie jeho znepokojoval rozkolnik He

raklius.
Cisar pod zámienkou pokoja vypovedaljak
pápeža sv. Eusebia, tak i nepokojného, ctibažného
Heraklia
r. 311. z Ríma. Sv. Eusebius zomrel
utrýznený vo vyhnanstve na Sicílii. So smrťou pápeža
začalo svitať mučenému posiaÍ kresťanstvu blažené ráno
volnosti a pokoja.
Na stolicu sv. Petra zasadol r. 311.sv. M elchiad e 8

či Milciades,

ktorý v pokojnejších pre krest'anov po

meroch spravoval sv. Církev. Pred vyvolením svojim
za pápeža bol v Ríme kňazom. On bol prvým pápežom,
ktorí na Laterane bývali. On už mohol poslať diakonov
svojich, opatrených listami cisára a vodcu pretorianov
ku vladárovi mesta Ríma (mešt'anostovi), aby vydobyl
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navrátenie majetkov, ktoré počas krvavého prenasledo
vania násilne boly odňaté sv. Církvi. Roku 313. dňa
2. oktobra vydržiaval s II biskupmi synodu v Ríme.
Kresťanský Rím vystupoval z tajomstven'ej hlbky tma
vých katakomb na úslnie hrdých námestí, i stával ne
prekážaný Skvelé a nádherné chrámy pravému Bohu.

Sv. Melchiades

bol posled'nýmpápežom, ktorý bol

pochovanýr v katakombách.

Usnul v Pánu r. 313. So

sv. Sylvestrom,
ktorý stal sa nástupcom—jeho na
stolicí sv. Petra, začína sa nová časodoba v dejínách
sv. Církve.

Zo života a pósobenia pápežov, ktorí v prvých
krest'anských storočiach zasedali na stolici sv. Petra,
a z ktorých 31 jedon za druhým zomierali za sv. vieru
smrt'ou mučeníckou, vidíme, že celá sv. Církev neroz
lučnou páskou jednoty bola spojená, že mala základné
á dobre usporiadané ustrojenie, ktoré malo sa behom
času upevnit' a ďalej vyviňovat'. Prvenstvo stolice sv.
Petra dla nariadenia Božíeho objavuje sa od založ'enia
sv. Církve po všetky časy, i bolo uznávané od celého
kresťanského sveta. Stolica sv. Petra v Ríme bola stre
diskom a pevnou baštou V oči všetkým bludným do
mnienkám a učeniam, i zmužile a neúStupne bránila
vyznanie viery apoštolské. Ano, tieto prvé storočia do
kázaly, že splnily sa skvele slová večnej pravdy, pro
rocké slová SpasiteÍa Božského a Zakladatela královstva
Božíeho na zemi, Pána Ježiša Krista, ktoré riekol o sv.
Petrovi a plnomocných nástupníkoch jeho, biskupoch
rímských: »Ty si Skala a na tejto Skale založím Církev
Svoju a brány pekelné nepremóžu in.;
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Biskupi, obor účinkovania ich & vzájomné pot'ahy.

V dobe po časoch apoštolských družila sa vo
sprave sv. Církve, jako to už driev a i za časov našich
vidíme, ku najvyššiemu pastierovi, ktorý je plnomocným
nástupcom sv. Petra, i vyšší správcoví'a jednotlivých
cirkevných obcí alebo i okresov, biskupami (žn-Zuzanou,
episcopi, dozorci) menovani, ktorí boli dla vóle 'Bbžej
a dla požiadavky sotrvávania kráÍovstva Božieho až do
skončenía sveta právomocnými nástupcami sv. apoštolov
V úrade kňazskom, učitelskom a pastierskom. Táto
vysoká. dóstojnost' výplývala a vyvíňovala sa ,postupom
času, okOIností a požiadaviek zo samej podstaty sv.
Církve, jako i z nej určenia a sriadenosti, jakú Zakla
datel božský vykázal jej.
Kým sv. apoštolovia žili na tejto zemí, ríadili sami
s najvyššou hlavou, sv. Petrom, sv. Církev, a oni boli
zprvu jedinými kňazmi, učiteÍmi a správcami veriacích;
avšak keď sa rozmnožoval počet veriacích a oni v hlá
saní slova Božieho a v prisluhovaní sv. svíatostí boli
hatení mnohými inými prácami a starosťami, povolali si
ku boku z učeníkov svojich nápomocných mužov,
plných Ducha Svatého, múdrosti a dobrej povesti, kto

rých menovali diakonamí

(ó'záxavac)a, staršími

(npsaBóz-epm, presbyteri, sacerdotes, kňazi). Prvotne
nebolo rozdielu medzi tými podríadenými pomocníkami
apoštolskými; ale už r. 64. dla narážky sv. apoštola

Pavla v listoch, písanýchTitovi a Timotheovi,
ba-Údat'.
podstatný rozdiel medzi staršími

'diakónami.

(kňazmi) a

Obe tieto cirkevné hodnosti podríadené

boly apoštolskému plnomocnému úradu. Poneváč však
úrad apoštolský mal sotrvávať až do skončenía sveta
(Mat. 28, 20), avšak sv. apoštolom odopreté bolo zo
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trvávat' na živote (Žid. 7, 23), i predvídali, jako hovorí

'sv. Klemens

Rimský

(I. Kor. c. 44.), že můžu po

smrti ich povstat' i roztržky ohladom úradu predstave
ných cirkevných, nuž preniesli plnomocné poslanie svoje
a vysoký úrad na iných mužov, ktorých volili si z ná
pomocných kňazov a díakonov, biskupmi
(ěnlaxozroz,
dozorci, bai častokrát iba npeaýu'repoz,seniores, starší)
zvaných, s tým poukázaním, že, keby i oni zomrelí, aby
iní hodní mužovia prevzali ten vysoký úrad (II. Tim,
2, 2). A tak stal sa úračl biskupský plnomocným a právo
platným pokračovaním úradu apoštolského s tým roz
díelom, že biskupi mali byt' predstavenými iba ohra
ničných cirkevných obcí alebo i okre'sov, v ktorých
podriadení im boli kňazi (presbyteri, seniores) a dia
koni, _kedÍmoc a dóstojnost' sv. apoštolov nebola ohra
ničená žiadnym mie'stom.
Že 'biskupi ustanovení a posvatení boli na vysokú
a plnomocnú dóstojnosť svoju sv. apoštolami, to do
svedčuje celý starý v,ek sv. Církve. Jako sv. apoštol

Pavel

8 Barnaba-šom

už na prvej ceste svojej

apoštolskej—pre každú založený cirkevnú obec vklada'ním'

rúk ustanovil pravomocných starších či biskupo v
(Skut ap. 14,22), podobným spósobom bol od sv. Pavla
vymenovaný a posvátený jako biskup Titus pre ostrov
Kretu, a to s plnomocenstvom, aby i on podObne iných

s takou svrchovanou mocou ustanovovalza bisk'upov
(Tit. I, 5; 2, 15), a pre mesto Efesus “Timotheus
(I. Tim. 3, I; _5;19, 22; II. 1, 6) s tým istým plnomocen

stvom, aby to, čo počuli Od apoštolov, sverili iným
šchopným mužom, ktorí by zase mali vyučovat' iných,
& tak prechovávať učenie apOštolské (II. Tim. 2, 2).

Svatý apoštol jan

usporadoval po návrate svojom

z Patmosu. církevněobce vAsii a v Grécliu, 'prí
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Biskupi, obor účinkovania ích & vzájomné pol'ahy.

V dobe po časoch apoštolských družila sa vo
správe sv. Církve, jako to už driev a i za časov našich
vidíme, ku najvyššiemu pastierovi, ktorý je plnomocným
nástupcom sv. Petra, i vyšší správcovia jednotlivých
cirkevných obcí alebo i okresov, biskupami (ěníaxofroz,
episcopi, dozorci) menovaní, ktorí boli dÍa vóle 'Bbžej
a dla požiadavky sotrvávania kráÍovstva Božieho až do
skončenia sveta právomocnými nástupcami sv. apoštolov
V úrade kňazskom, učitelskom a pastierskom. Táto
vysoká dóstojnost' vyplývala a Vyvíňovala sa .postupom
času, okolností a požiadaviek zo samej podstaty sv.
Církve, jako i z nej určenía a sriadenosti, jakú Zakla
datel božský vykázal jej.
Kým sv. apoštolovia žili na tejto zemi, riadili sami
s najvyššou hlavou, sv. Petrom, sv. Církev, a oni boli
zprvu jedinými kňazmi, učiteÍmi a správcami veriacich;
avšak keď sa rozmnožoval počet veriacich a oni v hlá
saní slova Božieho a v prisluhovaní sv. sviatostí boli
hatení mnohými inými prácami a starosťami, povolali si
ku boku z učenikov svojich nápomocných mužov,
plných Ducha Svatého, múdrosti a dobrej povesti, kto

rých menovali diakonami

(ďzáxovat)a, staršími

(npsapórepm, presbyteri, sacerdotes, kňazi). Prvotne
nebolo rozdieÍu medzi tými podriadenými pomocníkami
apoštolskými; ale už r. 64. dla narážky sv. apoštola

Pavla *v]istoch, písanýchTitovi a Timotheovi,
badat'. podstatný rozdiel medzi staršími
(kňazmi) a
diakónami.
Obe tieto cirkevné hodnosti podriadené
boly apoštolskému plnomocnému úradu. Poneváč však
úrad apoštolský mal sotrvávat' až do skončenia sveta
(Mat. 28, 20), avšak sv. apoštolom odopreté bolo zo
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trvávať na živote (Žid. 7, 23), i predvídali, jako hovorí

'sv. Klemens

Rimský

(I. Kor. c. 44.), že můžu po

smrti ich povstať i roztržky ohladom úradu predstave
ných cirkevných, nuž preniesli plnomocné poslanie svoje
& vysoký úrad na iných mužov, ktorých volili si z ná—

pomocných kňazov a diakonov, biskupmi
(érziaxmroe,
dozorci, ba i častokrát iba npsaýórspoz, seniores, starší)
zvaných, s tým poukázaním, že, keby i oni zomreli, aby
iní hodní mužovia prevzali ten vysoký úrad (II. Tim,
2, 2). A tak stal sa úračl biskupský plnomocným a právo
platným pokračovaním úradu apoštolského s tým roz
dieÍom, že biskupi mali byt' predstavenými iba ohra
ničných cirkevných obcí alebo i okresov, v ktorých
podriadení im boli kňazi (presbyteri, seniores), a dia
koni, keď moc a důstojnost“ sv. apoštolov nebola ohra
ničená žiadnym miestom.
Že 'biskupi ustanovení a posvátení boli. na vysokú
a plnomocnú důstojnostLsvoju sv. apoštolami, to do
svedčuje celý starý v,ek sv. Církve. jako sv. apoštol

Pavel

5 Barnaba-šom

už na prvej ceste svojej

apoštolskej pre každú. založenú cirkevnú obec vklada'ním'

r,úk ustanovil pravomocných starších či biskupo v
(Skut ap. 14,22), podobným spósobom bol od sv. Pavla
Vymenovanýa posvátený jako biskup Titus pre ostrov
Kretu, a to s plnomocenstvom, aby i on podobne iných
s takou svrchovanou mocou ustanovoval za bisk-upov
(Tit. I, 5; 2, 15), a pre mesto Efesus 'Timot'heus
(I. Tim. 3, I; 5.-19, 22; H. I, 6) s tým istým plnomocen

stvom, aby to, čo počuli od apoštolov, sveríli iným
“schopným mužom, ktorí by zase mali vyučovat iných,
a tak prechovávať u'čienie apoštolské (II. Tím. 2, 2).

Svatý apoštol Ján

usporadoval po návrate svojom

?. Patmosu cirkevnéobcevAsii a v Grécku, prí
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jímal Duchom Svatým naznačených mužov do stavu
duchovného & svatil biskupov, jako pre mesto Smyrnu

svatého Pol yk ar p a. Ten istý apoštol pripomina
v treťom liste (9, 10) svojom istého Diotrefíssa
s mocou biskupskou, ktorý vydáva rozkazy, vyobcúva
nehodných zo sv. Církve, ba zdá sa vzdorovat i samému
sv. apoštolovi. Podobnou mocou opatrený bol i Archip

pos v Koll'ose, ktorého sv. 'Pavel

tam ustanovil

biskupom.
Ano,_ v každej svátými apoštolami zalo
ženej, cirkevnej obci _stál na čele jako biskup buď sám

sv. apoštol, jako v Efese_sv. Ján, V Antiochii

&

neskor VRíme sv. P eter, alebo od apoštola posvátený
a ustanovený“najvyšší kňaz, ktorý potóm pri smrti svojej
novým posvateným plnomocným biskupom bol nahra
dený: a tak povstal v každej cirkevnej obci alebo okrese
nepretržený rad biskupov, ktorí jedon po druhom na
sledovali „v tom vysokom úrade. Na biskupov preniesli
teda sv. apoštolovia--tú samú moc, ktorú boli prijali od
Pána Ježiša Krista.
A tak objavujú sa už v tejto dobe biskupi jako
námestníci Pána v tom pomere Jeho k Íuďom: jako
dedičia a držitelia úradu učitelského, najvyššieho knaz
stva Jeho a cirkevnej vlády Jeho. Im podobne tak,
jako predchodcom ich, sv. apoštolom, platí slovo Pána
]ežiša Krista (Ján 20, 21): »Jako poslal Otec Mňa, tak
i ]a posielam vásla Pravda je sice, že tito biskupi až
do tretieho storočia menovaní bývali častoráz i »star
“šímia (npeaýórspoz, _seniores, kňazi), veď i sv. apoštolovia

Petera

Ján menovaliseba staršími (I. Peter 5, I

II. Ján I, I), kňazrni; áno i na iných miestach sv. Písma

menujú 'sa biskupi staršími

(presbyteri, kňazi), jako

v Skut. apoštol. 20. 17, 28; a v liste sv. Pavla k Titovi,
(I—.5, 7): ale keď biskupi boli kňazmi, nuž kňazi neboli

393

predsa biskupami. Veď keď vtedy biskupi bývali meno
vaní i staršími (kňazmi), bývali nazývaní súča'sne i:

predsedovia

starších

(praeses presbyterorum),

najvyšší kňazia (supremus sacerdos), blahoslavení otcovía
(benedictus papa). Ostatne zdá sa, že u židokresťanov
bežné bolo meno starší (npeaýórepm, ktoré zodpovedalo
hebraiskému D"?El-—starší, predstavení synagogy a-údovia

vysokej rady či synedriuma), u krest'anov z pohanstva'
pošlých užívané bolo meno »biskupc
(šm'axorzoc,
episcopus, dozorca). Ale z tohoto ,pomenovania nena
sleduje, jako to odporcovía katolíckej Církve zlomyselne
tvrdia, že na úsvite sv. Církve _neb'olorozdielu medzi

kňazom a biskupom. Veď už sv. apoštol Pavel jasne
povznáša dóstojnosť .a moc biskupa Timothea nad
stavom kňazským, keď mu jako najvyššiemu pastierovi
cirkevnej obce v Efese píše (5, 14): »Proti staršiemu
(presbyterovi, kňazovi svojemu) neprijímaj žaloby, iba
na svedoctvo dvoch lebo troch.:

*

A sv. Ign ác biskup (1—
r. IO7.), učeník apoštolský,

určite oblasuje prednost' úradu biskupského nad úrad
kňazský, keď hovorí (List. Smyrn. 8; L. Magn. 6):
»Poslúchajte všetci biskupa jako Ježiš Otca, a kňaza
jako apoštolov; ctite diakonov jako príkaz Boží; uspo—
radujte Všetko v pokoji Pána; keď biskup namiesto
Boha a kňaz namiesto apoštolov predsedajú: poddaní
buďte biskupovi dla blahoslaveného poriadku apoštolov,
jako Ježíšovi Kristovi, a poslúchajte kňazov jako apo
štolov.:

Hermas v spise svojom, »Pastorc rečenom, za
čiatkom druhého storočía a Tertullian
začiatkom
tretieho storočía označujú biskupov jako predstavených
a predsedníkov cirkevných obcí, jako najvyšších kňazov.
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Súčasní církevní spisovatelia alexandrinskí vypočitujú
tri stupne hodností cirkevných a sice: díakonát, pres
byterát (úrad kňazský) a episkopát (úrad biskupský).

Sv. Irenej, biskup v meste gallickom Lyone (od
r. 178. do r. 202.), učeník biskupa sv. Pol ykarpa,
udáva v boji s bludovercami to za známku pravej
Církve naproti sektám kacíerskym, že v najhlavnejších
církevných pravoverných' obcach, najma- v Ríme, udat'
možno nepretrhnutý rad biskupov, ktorý za časov apo
štolských vzal počiatok svoj. Jako Tertullian
(okolo
r. 196. do r. 202.; De baptismo 17), tak í—súčasný s'v.

otec Irenej

označujú biskupa .jako majíteÍa plnosti

učenia & moci vo sv. Církvi, keď kňazom bez privolenia
biskupov nebolo dovolené podujímat' žiadne církevně
vykonávanie, najma neudeÍovat' žiadnu svíatost'. To do

svedčuje i biskup v hlavnom meste africkomKarthagu,
sv. Cyprian
(1- r. 258.), spísami svojimi a pokračo
vaním svojim.
V každej cirkevnej obci alebo okrese (parochía,
napazxsz'amenovanom), bol od prv0počíatku vždy iba
j edon biskup. Toho svedkom je medzi mnohými _sv.
Irenej, ktorý vypočituje postupnosťbiskupov, a najma
sv. Cyprian, ktorý v 55. liste s'vojom píše: »Veď ka
cierstva z níčoho iného nepovstávaly, ani nezrodily sa
(z iného) rozkoly, než __ztoho, že neposlúcha sa kňaz
Boží (t. j. biskup); ani nemyslí sa na to, že jedon je
iba súčasný kňaz (t. j. biskup) v.Církvi, a jedon súčasný
súdca na mieste Kristovom.c Vysvitá to i z vypočítania
nepretrženej postupností biskupov V jednotlivých cír
kevných obcach. Veď známe je, že v najváčších
a najstarších církevných obcach, jakými boly Je

rusalemská,

Rivmská & Alexandrinská,

od

prvých časov vždy íba jedon predstavený jako biskup
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sa nachádza, kdežto pri boku jeho mnohí kňazi sa
objavuj'ú.

Biskupi vlastnou mocou ohlasovali slovo Božie,
strážili nad neporušenosťou jeho a čistotou, konali ne
krvavú obetu sv. omše, udelovali sv. sviatosti, posváťo
vali biskupov, kňazov a díakonov a ustanovovali ostatné
duchovenstvo, udelovali rnoc kňazom (starším) a dia
konom, aby v mene ich hlásali slovo Božie, prisluhovalí

sv. sviatosti atď., jako dosvedčuje Tertullian

(De

baptismo, O sv. krste Io.): »Právo udeliť má (sv. krst)
najvyšší kňaz, ktorý je biskup, ďalej kňazi a diakoni;
ale nie bez auktority (závažnosti) biskupa pre časť
Církvem Biskupi spravovali majetok cirkevný, podelo
vali z neho duchovenstvo, chudobných, vdovy a siroty.
V rade cirkevnej predsedali, i rozhodovali konečne
o prijatí nových údov alebo o vylúčení jednotlivých
nezdarných údov z cirkevnej obce. Ku poradám vobec
povolávali biskupi kňazov svojich, díakonov a častoráz
i veriaci Íud, a tak tvorilo nižšie duchovenstvo senát
ich, bez ktorého vedomia nepodnikali nič vážnejšieho
a dóležitejšieho v cirkevnej obci svojej, 'i riadili sa sta
rostlive dÍa dobrej rady“ duchovenstva -svojeho. Tak
píše biskup africký sv. C yprian kňazom svojim a dia
konom v 5. liste (str. 34.): »Ohladom tej veci — 'ne
mohol som. sám odpovedat' nič písomne, poneváč pri
dřžam sa od počíatku biskupovania svojeho toho pra
vidla, že nič nepodujmern dla súkromnej mienky svojej
bez rady vašej a bez usrozumenia Íudu.< Bolo to dobro
volné rozhodnutie biskupov tej doby a žiadna zákonná
nutnost'; i rozhodovali biskupi po vypočutí mienky
všetkých účastníkov samostatne, a keď boly mienky
rozdíelne, povinné bolo stádo poslúchat' rozhodnutie
najvyššieho pastiera svojeho.
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Jako duchovenstvo a veriaci jednej cirkevnej obce
alebo okresu pod najvyšším pastierom či biskupom
svojim spojené boli v svatej láske a svornej jednote,
podobne i biskupi starali sa uzkostlive, aby táto láska
a jednota prekvitala medzi nimi vzájomne: preto spo
jení boli všetci biskupi pod najvyššou hlavou celej sv.
Církve, ktorú Pán Ježiš ustanovil v osobe sv. Petra
a plnomocných nástupníliov' jeho, biskupov či pápežov
rimských, medzi sebou a, cirkevnými obcami ich v usta
vičnom vzájomnom obcovaní. Biskupi sdelovali si vzá
jomne všetky Vážnejšie církevně udalosti, menovite o
prevedení novej voÍby \.biskupa v niektorej cirkevnej
obci, 0 slavných vyznávačoch & mučeníkoch, o vysky
tujúcich sa a povstávajúcich bludných učeniach a ka
cierstvach, o uzavretiach miestnych & krajinských cir
kevných snemov (synod), o vynesených cirkevných
pokutách (censúrach) atd., a také sdelujúce listy meno
valy sa »Literae communicatoríaec. Podobný list sde
Íovací poslal nový biskup a cirkevná obec jeho v meste
asijskom Smyrne (r. 166.) o skvelej mučeníckej smrti

bývalého slavného biskupa svojeho sv. Pol ykarpa
biskupom.—& cirkevným obcam ich v krajinke Ponte
& inde, jako i biskupi gallickí a cirkevné obce ich

v Lyon e a vo Vienne (r. I77.)biskupom maloasijským
& cirkevným obcam ích. Keď niektorý duchovný alebo
svetský veriaci opustit zamýšlal cirkevnú obec svoju,
patriční biskupi podali im sprievodné listy, ktorými vy
dávali svedoctvo im, že nenarušili obcovanie cirkevné
ani neverou ani žiadnym'priestquom, že ich prepúšt'ajú
z cirkevnej obce svojej a právomocnosti; že Viera ich
je pravá & mravy bezúhonné a ,že ich prepúšťajú no
vému patričnému biskupovi ku prijatiu do cirkevnej
obce. Takéto uhodnoverňujúce, prepúšťajúce & odporú
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čajúce sprievodné listy, ktoré poznačené bývaly tajnými
a iba patričným biskupom známymi znaky, menované
boly »Literae formataee. Bez takéhoto sprievodného
biskupského listu žiadon inostrannnýíalebo veriaci nebol
'prijatý do' niektorej cirkevnej obce od patričného
biskupa.
Metropoliti a inetropoly.

A jednota i svátá shoda vo sv. Církvi objavuje
sa ešte i užším vzájomným obcova-ním a spojením
jednotlivých biskupov krajinských a církevných obcí ich.
Už za časo-vapoštolských badáme toto užšie Spojenie
súsedných biskupství; neskór obiavuje s_apomaly ešte
živšie tento laskavý a závislý pomer i v_zdialenejších
biskupství jednej alebo viacej krajin, a to tak, že sa
kresťania vždy viac a Viac cítili byt' údami jednoho
celku. Pápež Klemens (1—
r. ICQ.), sv. Ignác, biskup

v Antiochii

.(1—r. 107.), sv. Polykarp,

biskup

v Sm yrne (1-r. 166.) nalíehali listovne a osobne na
cestách svojich na zovnútorné Spojenie jednotlivých
biskupství; sv. Irenej,
biskup V Lyone
(1—
r. 202.)

a súčasný Tertullian

považovali úzke Spojenie bis

kupství v oči _odpadlýmkacierom jako nutnú podmienku
osvojenia si učenia sv: Církve, jako všeobecnej apoštol
skej, a pravdy Božskej; ale najma povznášal dórazne
a skvele toto vzájomné obcovanie sv. C y—p
rian,
biskup v Kart-hagu
(1—
r. 258.), v základnom a vzlet
nom spise svojom o jednote sv. Církve proti bludárom

Novacianom.

Túto jednotu podmieňovalo najma užšie Spojenie
prvotných materských církevných obcí V jednotlivých
krajinách, po hlavných mestách založených, so sused—
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nými, neskoršie z nich pošlými a založenými biskup

stvami, ktoré s biskupa-mi svojimi od materskej

cirkevnej obce (metropolis) a biskupa (me
trop olitu) jej závislé a jej boly podriadené v istom
ohlade jako dcérocirkve. Základ ku tomuto pomeru

metropolitánskemu

dali sv. apoštolovia,ktorí usi

lovali sa obrátit' na vieru Kristovu najprv _hlavné, roz
siahlym obchodom oživované mestá niektorej krajiny,
poneváč tie hlavně mestá maly velký vplyv na susedné
menšie mestá a mestečká; preto požívaly tieto apoštolské
biskupstvá, v hlavných krajínských mestách založené,

jakýmibolyjerusalem, Antiochia, Efesus v Asii
a Rím v Eur0pe, jako i prostredne biskupstvá apo

štolské, jakými boly Alexandria

a Karthago

v Afrike, pre náboženské prvenstvo svoje a důležitost
velkomestsků zvláštnu prednost a právomocnosť v oči
ostatným biskupstvám krajínským, ktoré z nich boly
založené. Túto pr'ednost' prvotných hlavnomestských
biskupství (metropól) povznášali už sami sv. apoštolovia
a n'ástupníci ich, ktorí na základe .starozákonnom ďalej
budovali na stavbe sv. Církve, a ohÍad brali, možno,
na to, že v Starom zákone, ktorý bol obrazom Nového
zákonu, od vysokej rady žídovskej (synedriuma) v Je
rusaleme, závisely všetky jednotlivé synagogy po celom
svete. A tak biskupstvá hlavnomestské, ktoré sv. apo

štolami boly založené, menovaly sa metropolami
apoštolskými
a im podriadené boly, jako vyššéj
právomocností, susedné biskupstvá. Na 'Východe obja
vuje sa, jako je to vyššie spomenuté, už na úsvite sv.
Církve také sriadenie metropolitánske a sjednotenie

v židokresťanskej cirkevnej obci v jerusaleme,
ku
ktorej družíly sa jako ku metropole
biskupstvá

v Judei, Samarii a Galilei. To dosvedčujecirkevný
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dejepisec Hegesippus,
ktorý píše, že prví biskupi
v jerusaleme, sv. jakob Mladší. (1-r. 63.) a nástupca
jeho sv. Šimon (1-r. 106.), oba pokrevní Pána ]ežiša
Krista, požívali právomocnost' metropolitánsku nad
všetkýrni okolitými biskupstvami (Euseb. III. 32: „Upa-.
yroóxraiz' náasc ěxxlýaíac (bc páarvps'c xač dm) Tšvouc
roč Kupěou.“). Po 'celkovitom zničení mesta Jerusalema

a spustošení zeme židovskej za panovania cisára Ha
driana
(od r. 117.do_r. “138;),keď Židia znovu sa boli
vzbúrili profi Rimanom pod domnelým prorokom svojim
& messiašom Bar-Kochbom, prešla táto důstojnost me
tropolítska na biskupa, ktorý od toho času býval v meste

Cesarei.

Druhou metropolou asijskou pre krest'anov,

zo židovstva a' z pohanst_va pošlých, bolo mesto An

tio chia, ku ktorej náležaly biskupstvá syrské a neskór
biskupstvá i viacerých krajin asijských.- Biskupstvá

v Egypte podriadenébolymetropolev Alexandrii;
neskór náležali k nej i biskupi južnoegyptskí v Th e—

baide, potom v Pentapole

a Lybii.; postupom

času riadil “metropolita alexandrinský deváť provincií
(eparchii). Právomocnost' svoju metropolitskú použil

biskup alexandrinský sv. Heraklas
(1-r. 247.), keď
pozbavil hodnosti biskupskej Ammonia
v meste
Thmuise
a tam vysvěitil a ustanovil na miesto jeho
nového biskupa. Roku 306. odsudzovali Fileas, biskup

v Thmuise,

a iní traja biskupi egyptskí biskupa Me

le'cia v meste Lykopole

v kraji Thebaide

a kar—

hali ho prísne preto, že obrazil čest' »velkého biskupa

a otcaa, sv. Petra I. z Alexandrie.

Tento Vládo

bažný Melecius zapríčínil rozkol vo sv. Církvi, ktorý
trval skoro za šest'desiat rokov. Vzdoroval vyššej právo

mocnosti metrOpolitaPetra I. z Alexandrie,
ude—
loval posváteníe kňazstva a ustanovoval biskuva
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v právomocnom okrese metropolitskom, i nedbal na
napomínanie bratské podriadených'spolubiskupov. A keď
sa dopustil mnohých iných prečinov a zločinov, bol
pozbavený dóstojnosti biskupskej, jednosvorným uza

vretím biskupov egyptských pri predsedaní metropo
lita sv. Petra I.; ale predsa vzdoroval i ďalej metro
politovi svojemu sv. Petrovi I. a nástupcom jeho,
podporovaný prívržencami svojimi, i ustanovoVal vzdor
tomu nových biskupov. Celá sv. Církev ošklivila si
týchto rozkolných strannikov. Privrženci Melecioví
pripojili sa neskor bludarskym Arianom. Z tohoto

vidno, že metropolit

mal svrchovanú právomocnosť

ustanovovať podři'adených biskupov a pozbavovat' ne
hodných dóstojnosti b'iskUpskej. Štvrtá velká. metro

pola bola na západe v Ríme, ku ktorej, nespomínajúc
najvyššiu pravomocnost' pápežskú v celej sv. Církvi,
náležala Italia so susednými ostrovami a inými kraji
nami evropejskými. V Severnej Afrike bol biskup
v meste Karthagu vyšším metropolitom čí primasom;
kdežto v iných krajinách najstarší biskuP bol metropo—
]itom, tak že tu právomocnost' metropolitská nebola
viazaná na isté mesto, ale na osobu. I mesto asijské

Efesus malo metrOpolitu.

A tak, ačkoÍvek ústava

metropolitská vyvinutá, bola do štvrtého storočia dosť
_zre'jme'a ustálene, predsa však nebolo to rovné sria
denie, a niektorí biskupi metropolitskí mali eštei váčšiu
ďalej siahajúcu moc. Taký súhrn cirkevných obci,
okresov či biskupství jednej krajiny, ktoré náležaly ku

jednej metropole, menovalysa provinciami či epar—
chiami.

Váčšie metropoly, ku ktorým náležaly viacej

provincií, tvorily počiatok neskorších patriarchátov.
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Synody.

Okrem spomenutej výsady mali metropoliti i moc
svolávat cirkevné snemy krajinské či synody, a pred
sedávat' pri poradách ich; čo velmi výdatne účinkovalo
na .upevnenie jednoty vo sv. Církvi.
Základ k ústave cirkevných snemov položili sv.
apoštolov'ia shromaždením a právoplatným uzavrením
svojim, vyneseným V Jerusaleme
(Skut. ap. IS.). Jako
kňazi a diakoni dru'žili sa ku biskupovi jako radcovia
vo správe cirkevnej obce, podobne tvorili biskupipro
vincialní radu metropolitovu
pri-__pojednávaniach
v cirkevnom sneme či v synode, ktoré sa objavujú
častejšie vydržiavané od druhej polovice druhého sto
ročia. V týchto synodách zračí sa jasne sjednotenosť
&spolupatríčnosť biskupov ku j edno'i'mumravnému telesu,
ku všeobecnej sv. Církvi; i kládol sa spoločným a
jednosvorným působením biskupov zdarný odpor proti
kacierom a rozkolm'kom, spoločným to nepriatelom sv.
Církve.

Synody vydržiavané boly najprv V Grécku
(Euseb. V., 16.), potom v Asii proti Montanistom
a ohladom svátenia Velkej noci (Euseb. V., 23—25.)

v druhej polovici druhého storočia, v Afrike okolo
r. 200., kde 7o-biskupov sa shromaždilo a pod pred
sedníctvom biskupa Agrippina súčastnilo sa na po
radách. Sv. Kornelius, pápež (od r. 251. do r. zsz.),
vydržiaval so 60 biskupami v Ríme cirkevný snem

proti Novacianovi.

Keď sv. Cyprian V Karthagu

r. 252. s biskupami africkými vydržiaval synodu, napisal
na záhlavie uzavretia synodálneho tieto slová: »Videlo
sa nám vnuknutím Ducha Svatého a poukázaním Pána
skrze mnohé a jasné zjavenia atď. (List 55. sv. Cypri'aňa'
26
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ku papežovi Korneliovi.)<<Čím zrejmejšie upevňo'vala sa

ústava metr-opolitská, tým ústrojnejšie objavovala sa
iustanovizeň cirkevných snemov či synód, ba i riadny
čas zasedania ich, najm'á V Grécku začíatkom tretieho
storočia'; i vydržíavané "bývaly synody od toho času
riadne raz, v niektorých krajinách i dvaraz do roka.
Na synodách, jako je už podotknuté, pretriasané
bývaly pod predsedníctvommetrop olitu všetkycírkevně
záležitosti a vyjadrované bývalo určite _pravé učenie sv.
Církve k uspokojeniu pravoveriacich proti bludným
domnienkam kacierov, bludárov a rozkolnikov; pojed
návalo sa o priestupkoch a obžalobách biskupov atď.,
i'Vynášaly sa platné rozsudky a spasitelné ustanovenia.
Pri poradách mali rozhodujúci hlas iba biskupi. Kňazi,
diakoni a iní členovia nižších duchovných stavov mohli
sa súčastnit'pri poradách'synodálnych, ani svetskí veriaci
neboli z nich vylúčení. Bis'kupi a kňazi sedávali pri po
radách, diako'n'ia ostatní účastníci stáli. Uzavretia synody,
ktoré uhodnoverňovali a podpisovali iba predsedajúci
metropoliti, sdelené bývaly obyčajne okružnými listami
inostranným biskupom, metrOpolitom a menovite pápe
žovi rimskému. Biskupi, ktorí na poradách osobne ne
mohli sa súčastnit', mohli sa dať zastupovat' alebo skrze
druhých biskupov, jako to Vidimeg'r'.256. v Karthagu',
alebo skrze kňazov svojich, jako sa .to stalo r. 314. na
synode v meste Arlese, 'Pojednávania a uzavretia sy
nodálne z najstarších časov nezachovaly sa. na dobu

našu, iba uzavretia synod afrických, pod sv. Cypriá
nom V Karthagu
r. 252., 255. a 256. zasedavších,
i' synody antiochickej z r. 269. sú nám po ruke; z ne
skorších synód známe sú nám: 25 pravidiel či výnosov,
ktoré týkajú sa cirkevnej kázne, cirkevného snemu
(synody) r. 314 vydržíavaného v meste An cyre, a 14pra
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vidiel súčasnej temer synody, zasedavšej v meste N ove j

Cesarei.

Postupom času obmedzovaly sa synody iba na
rozhodovanie o provincialných cirkevných, menovite
kázne sa týkajúcích záležitosťach, keď všeobecně

cirkevné

snemy (koncília) pojednávaly a uzavretia

vynášaly o všeobecných sv. Církve sa týkajúcích ustano
vízňach, a najm'á o článkoch víero— a mravo- uky.

Kňazi. diakoni & iné nižšie úrady církevně.

Kňazi (starší, rrpeaýórspm, presbyteri) poVstalí vo
sv. Církvi r. 64„, jako to vysvítá z listov Sv. Pavla,

.ktoré písal Titov—ia Timotheoví.
Podobne jako
prvotne pri boku sv. apoštolov, tak i v tejto dobe pri
boku biskupov, jako plnomocných nástupcov apoštol
ských, účinkovali kňazí jako podriadeni spolupracovníci
na vinici Pánovej. Kňazi pod dozorom biskupov, jako
spolupracovníci ich &námestníci, ohlasovali slovo Božie,
prinášali nekrvavú obetu sv. omšě, prisluhovali sv. svia—
tostí, vynímajúc svíatost' posvátenía “kňazstva, ktorú ne
mohli udeloyat', a mali i účasť v ríadení cirkevnej obce

alebo okresu, a tak tvorili radu jeho či presbyterium
(npeaýótspmv) Avšak pri konaní úradu svojeho potre
hovalí kňazí mať plnomocenstvo od biskupa svojeho
a bez neho nemohli konať nič. Keď sa uprázdnila
biskupská stolíca, kňazí obstarávali spoločne záležitosti
cirkevné v jednotlivých cirkevných obcach alebo okre
soch, podobne i v neprítomnosti biskUpovej; ale bolí
povinní pri návrate jeho skladat' účty jemu, jako hlave
svojej, zo všetkého, čo konali v neprítomností jeho.
Častoráz ustanovil biskuP v rnestečkách a dedinách,
ktoré od biskupského sídla vzdialenejšie boly, jednot
26*
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livých kňazov a diakonov za cirkevných správcov, jako
to píše sv. C y prian (List Io): »I poveril som kňazov.
a diakonov, ktorí sú prítomní tam, aby napomínali vás
a úplne poučovali ohladom zákonu evanjelického.: V
druhej polovici tretieho storočia pripomina synoda, ktorá
zasedala r. 269. 'V Antiochii,
biskupov vonkajších
cirkevných obcí (Euseb. VII. 30. n. 6. „ěm'axonoe ný;—
zašpac, ěm'akozroz nav ópópwv drpa'w re zač nólewv“),

ktorí boli čiastočne opravdiví posvátení biskupi, avšak
z v'ačšej čiastky iba jednoduchí kňazi, ipodriadení boli
biskupom mestským, ktorí tam ustanovili ich; synoda
v Ancyre r. 3I4. usporiadala zvláštne právomocnosť
týchto vonkajších, malomestských a dedinských cirkev
ných predstavených, keď im nedovolila udelovat' sva-.
tenie kňazov a diakonov; ale dovolila im udelovať po
svátenie iba mužom nižších rádov cirkevných (Can. 13.:
„prsníaxónouc
mj ščsz'vaz npeaýuršpauc 77'ózáxóvouc
Zezporovsív“). Z tejto ustanovizne vyvinuly sa neskór
jednotlivé fary (parochie, od gréckeho slova napazxeza,
t. j. susedstvol) podriadené biskupovi, ktoré riadili __.
jednotliví kňazi. Pri boku bi'skupovom úradovali v jed—
notlivých cirkevných obcach alebo okresoch i viaceri
kňazi.
D ia k o ni (dcáxovaz),ktorí nazývaní boli i Levítami
(ministri, sluhovia), družili sa od najstarších časov vo
sprave cirkevnej ku biskupom a kňazom, a povereni
bývali vedením cirkevných podriadených záležitostí, ktoré
im sverené boly, aby ti v plneni vyšších duchovných
úradov neboli hatení menšími požiadavkami veríacich.
Už na úsvite sv. Církve vyvolilí sv. apoštolovia sedem
diakonov (Skut. ap. 6, _1-4.) pre cirkevnú obec v Je

rusaleme

zo 72 učeníkov Pánových, ktorých On bol

si povolal, aby pripravovali cestu príchodu Jeho do
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niektorého kraju alebo mesta (Luk. 10,1). Už meno ich
dosvedčuje, že delili sa podstatne od biskupov a kňazov,
ktorým boli podriadení, čo i synoda v A rl es e (Can. 13.)
r. 314. zrejme vyslovila, keď niektorí z diakonov na
myslene vystupovat počínali v oči kňazom. Za časov
apoštolských hlásali diakoni slovo Božíe, krstili, prislu
hovali biskupovi, opatrovali a spravovali cirkevný ma
jetok. Neskór, najma počas prenasledovania, oznamovali
veriacim \miesto .a"čas shromaždenia bohoslužobného;
starali sa o poriadok pri službách Božích; posluhovali
biskupovi a kňazovi pri oltáre; čítavali časť sv. Písma,
najma: evanjelia; prijímali od štedrých veriacich obetné
dary (Just. »Apolog.< I. n. 65; Cypr. »O pokleslýcha
str. 381); podávali sviatost' Oltárnu pri službách Božích
prítomným veriacim; n'osievali ju nemocným do domov
a uv'ázneným do žalárov; opatrovali nemocných; starali
sa o hmotné zaopatrovanie chudobných veriacich,
o vdovy a o siroty vykrvácavších mučeníkov; poslu
hovali pri hodoch lásky (ag—apách),na ktorých sú—
častňovali sa po službách Božích duchovní a svetskí
veriaci. V jednotlivých cirkevných obcach alebo okre
soch nach'dzali' sa pri boku biskupa a kňazov jeho
obyčajne sedmoria diakoni; medzi nimi vyznačený bol

jedon, ktorý sa menovalarchidiakon;

jemu sveroval

biskup obyčajne spravovanie cirkevného majetku a on
bol prostredníkom medzi biskupom a veriacimi. Popri

diakonoch účinkovali i diakonísk

y, ktoré bývaly

volené zpomedzi vynikajúcich zbožných vdov a panien
a k tomu cieÍu požehnané (nie posvátené), aby poslu
hovaly pri krste ženských a staraly sa o nemočné ženské
(I. Tim. 5, 9—13.). Táto ustanovizeň diakonisiek trvala
na Západe do 5. storočia, na Východe vzdor zákazov
ešte i do pozdejších časov (Conc. Laod. r. 364. can. II.-).
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Takou diakoniskoubola F ebe VKenchreách,

blízko

Korinthu, ktorú spomína už sv. Pavel (Rim. 16, I, 2).
Keď počet veriacich vždy viac sa množil a bískupi,
kňazi a diakoni nedostačoVali ku správe cirkevnej, po
trební boh ešte i iní podríadení církevní hodnostári,
jakí objavujú sa už počiatkom tretieho, a možno už

behom druhého storočia, a sice: poddiakoni,

ako

lythi, exorcisti, lektori a ostziarii. Všetkytieto
cirkevné úrady .vypočituje pápež rimsk'ýsv. K orn elius
okolo r. 250. V líste svojom, biskupovi F abianovi do
Antiochie
písanorn (Euseb. VI. 43.), i spomína, že
cirkevná obec rimská má- krem neho jako biskupa
44 kňazov, 7 díakonov, 7 poddiakonov, 42 akolythov,
a spolu 52. exorcistov, lektorov a ostiariov. Tieto'nižšie
církevně rády boly prípravnými stupňami pre vyššie
duchovné stavy a na znamenie podriadeného postavenia
svojeho .dosahovali prvotne údovia ich poslanie svoje
nie svátením kňazstva, ani vkladaním rúk biskupských
(leipaůsac'a),

ale iba

modlitbou

_(SV. Basil. can. 51;

IV. synoda Karth. can. 5).

Poddiakoni
(hypodiakoni, ónýpěrac), ktorých
pripomina, jako je známe, prvý sv. C yp rian (List 2.,
3., 29., 30., 79.), ktorý vo vyhnanstve svojom upotre
boval ich jako prostredníkov medzi sebou a osirotenou
cirkeVnou obcou v Karthagu
a medzi inými cirkev—
nými 'obcami; poddiakoni nekonali prvotne žiadne
obradne služby, ale iba strážili pri vchode chrámov
počas služieb Božích nad bezpečnostou a poriadkom
veriacich (Constitut. apost. VIII., II). Neskor boli pod
diakoni, jako už meno ich značí, najprednejšími pomoc
níkami díakonov pri cirkevných vykonávaniach, ktorých,
sedmorý počet nechcel sa prekračovat' pri jednotlivých
cirkevných sboroch a to "zúcty k prvým 7 diakonom,

3

ktorých v Jerusaleme
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ustanovili boli sv. apoštolovia.

Postupem času pripočitaní boli poddiakoni k vyšším
rádom svátenia na kňazstvo.

Akolythi (posluhovači) boli posluhujúci sprie
vodcovia biskupov a kňazov; ,i objavujú sa najprv iba
v cirkevných obcach alebo okresoch na Západe. Oni
posluhovali. biskupovi a kňazovi pri oltáre, čistíevali
nádoby oltárne, zapalovali sviece na oltáre a držievali
a nosievali svietniky pri službách Božích.
Exorcisti
(zaklínači)boli určení, aby vkladaním
rúk a modlitbou konali zaklínania nad katechumenami
(čakancami) pred obsiahnutím sv. krstu, a vůbec nad
tými energumenmi, ktorí boli obsadení duchami ne
čistými, očist'ovali ich a starali sa o nich. Biskupi volili

ku tomuto cirkevnému úradu mužov plných vyznačenej
stálej viery, aby zamedzili každé narušenie cirkevnej
důstojnosti

a nízkeho úmyslu—.

Lektori "(naVýchode anagnosti menovaní, _pred
čítatelia), ktorých už Tertullian
(De praescrip. 4I.)
a sv. ]ustín
(Apol. I. 67.) pripomínajú, boli asnáď
najstarší zo všetkých najnižších cirkevných hodnostárov.
Oni opatrovali sv. Písmo & iné posvátné Spisy a pred'
čitovali V „cirkevných shromaždeniach čiastky sv. Písma,
ktoré biskup alebo kňaz naznačili a potom vysvetlovali.
Ostiarii
(vrátnici) opatrovali klúče chrámove
a strážili pri vchode do chrámu alebo do katakomb,
kde sa konaly služby Božie, aby ta nevstupoVal žiadon
nepovolaný, jako pohan, Žid, verejný hriešnik, z lona
sv. Církve vyobcovaný, alebo katechumen (čakatel sva
tého krstu).
Všetky tieto stupne cirkevných hodností pripočitujú
sa ku hierarchii & ku cirkevnej sv'átej vláde, jaká náleží
královstvu Kristov'mu, královstvu Božiemu_na zemi. Nuž
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teda ziomyselné a smiešne je tvrdenie nepriatelov ka
tolíckej sv. Církve, že v Církvi Kristovej niet. rozdielu
medzi biskupom a kňazom, medzi duchovenstvom a
Íudom Veriacim, že každý krest'an je kňazom. Pravda
je, že biskup V tých časiech mladistvej Církve vo
všetkých důležitých vecach radieval sa s duchoVenstvom
svojím a s veriacim Íudom; ale z toho nenasleduje, že
by dóstojnost _a úrad biskupa a kňaza závislé boly
bývaly od Íudu; lebo veď poslanie biskUpovo a plno
mocná moc jeho pochádza s hora,- od Pána ježiša
Krista skrze sv. apoštolov, a duchovenstvo, biskupami
posvátené a ustanovené, a veriaci Íud boli tej doby
presvedčení, že biskup ich, jako najvyšší pastier, z lásky
otcovskej ku porade a ku napomoci povoláva, čo pre
krest'anskú šÍachetnost' svoju a horlivost' v úplnej miere
zasluhovali. Keď tento duch lásky __adokonalosti kre
st'anskej stydnút' počal v cirkevných obcach, keď sv.
Církev z kolísky s_vojej odrastala, a v ústrojnosti svojej
požiadavkami v'áčšieho počtu veriacich, početných ne
príatelov a iných vážnych' okolností všestranne sa roz
vinovat' bola nútená, nuž treba bolo, aby sa zmenilo
mnoho ohladom toho prvotného úzkeho pomeru. A tak
vyvinula sa postuporri času hierarchia či svátovláda vo
sv. Církvi, jakú dnes spatrujeme.
Vzdelávanie & vol'ba duchovenstva.

Na úsvite sv. Církve vyučovali sv. apoštolovia
nástupcov svojich, biskupov a týmto podríadených
kňazov a diakonov v pravdách sv. náboženstva, i pri
pravovali ich prakticky ku vznešenému duchovnému
úradu; "požadovali od nich iba to, aby bolí schopní
vysvetlovat' dókladne objavenie sa na zemi Syna Bož
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ského, Pána našeho ]ežiša Krista, vieru V Neho vzbu
dzovať a upevňovat' V srdciach veriacich, objasňovat
hlavné články sv. Viery a krest'anských bohumilých
mravných zásad a potvrďovat' zodpovedným svatým
životom svojim pravdu, hlásanú samým Bohom. Zpo
medzi sv. apoštolov shromáždili okolo seba za príkladom

Majstra svojeho nebeského Pavel a Ján velikýpočet
učeníkov. Medzi učeníkami _sv.Pavla vynikajú: sv.
Lukáš, evanjelísta a spisovatel Skutkov apoštolských,
narodený v Antiochii, slavný učenec a lekár (II. Timoth.
4, 58), ktorého menuje bratom svojim, majúcim »chválu
v evanjeliume po všetkých církvách (II. Kor. 8, 8)<<;

Titus, dla svedoctvasv. Jána Zla-toústeho,

rodom

z Korinthu, ktorý menovaný býva duchovným synom
jeho a ktorý'už r. 51. bol prítomný s ním na cirkevnom
sneme v 'Jerusaleme (Gal. 2, 3), neskoršíe biskupom na
Krete, kde zomrel v 94. roku požehnaného života svo

jeho; Timotheus

z .Lystry, mesta Lykaonského

v Malej Asii, neskór biskup v Ef ese

(I. a II. Tim.),

kde bol ukamenovaný asi 'r. 97.; Linus. a Klemens
(II.- Tim. 4, 21; Filip. 4, 3), oba. neskór pápeži rimskí;

Archippas

(Kolos. 4, 12),biskup; Filemon

(Fil.I),

biskupv Kolosse, a Onesimus biskup v Berei,
oba mučeníci; Epafrodit
(Filip.2, 25); Artemas
a Tychikus (Fil. 3, 12), Krescens, Pudens,
Eubolus

(II. Tim. 4, 21); Urban

(Rim. 16, 9); Sta

chys, Ampelles, Lucius, Jason, Sosipater;
Ka jus (Rim. 16, _23); i mnohí iní, ktorí s_pomínaní bý
vajú vo sv. Písme Nového zákona. Od sv. apoštola

Jána vyučovaní a vzdelávaní boli v meste Ef ese:

Polykarp, neskórbiskupv Smyrne; Ignác, biskup
v Antiochii; Papias, biskupv mesteHierapole
vo Frygii. Všetci títov učeníci apoštolskí jako biskupi
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pripravovali potom a vzdelávali prakticky iných ku du
chovnému stavu. Tito obcovali vždy s biskupom, spre
vádzali ho na cestách po cirkevnýcll obcach, počúvali
učenie jeho a napomínanie, i mali príležitosť dókladne
pOzorovať Výkony cirkevné a úradovanie _i život jeho;
z nich volení a posvát'ovam' bývali opat najzbožnejší,
a najnadanejší a najvzdelanejší ku hodnosťam a úradom
cirkevným. Postupom času najosvietenejší biskupi, uči
telia a najm'á apologeti (obrancovia sv. viery), jako

Dionys Areopagita, Kvadrat a Aristides,
Justin a Athenagoras, Milciades, Irenej,
Pantenus, Klemens Alexandrinský a Orige
nes, Cyprian, Dionys Alexandrinský, Arno
bius, Tertullian, Minucius Felix, Laktanc
a iní vzdelali sa na slavných školách pohanských a keď
buď čítaním sv. Písma buď kresťanskými učitelmi boli
obrátení ku náboženstvu kresťanskému a vyučení V prav
dách sv. viery, slúžili potom skvelou všestrannou uče
nost'ou svojou v novom postavení svojom sv. Církvi.
Ale už v tejto době postarané bolo o to, aby kre
st'anská vedochtivá mládež a najma duchovní _mohli sa
vyučiť pre stav svoj vo vedách, spočívajúcich na kre

st'anskomzáklade. Tak povstaly v Alexandrii,

tiochii,

V Cesarei,

v An

v Ríme, v Karthagu,

V Edesse
a v iných hlavných „_sídlachbiskupských
katechetické a vyššie školy, 'Vktorýclgpopri potrebných
vedách pestoval sa i duch zdržanlivosti, sebazaprenia
a bezúhonnej čistoty, a z ktorých vychádzali najuče
nejší spísovatelia, obranci a vedomci církevní, jako
i učení a horliví biskupi, kňazi, díakoni & iní nižšíeho
rádu; duchovní. Neskór založené boly v každom sídelnom
meste biskupskom školy, na ktorých vychovávaní boli
duchovní mužovia.
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V\olba duchovenstva diala sa s velkou starost
livosťou a obozretnosťou; veď už sv. 'apoštolovia odpo
rúčali pri volbe biskupov, kňazov a diakonov starostlivú
zkúšku & obozretnost', aby neboli nováčkovia vo viere,
nie nevedomci 'a nemravníci, nie zlej povesti u Íudu.

Ku nižším

rádom

hodnosti cirkevnej volení

bývali horliví, nadaní a vo sv. viere utvrdení, obyčajn—e
mladí mužovia zpomedzi veriacich, pri čom biskup
ohlad bral na prajné svedoctvo veriacich, jako "to do
svedčuje. sv._C yp rian (List 34.). Prijímanie do nižších
rádov dialo sa skrze modlitbu biskupa, nad zasVátencom
konanú, V pritomnosti kňazov, diakonov a veriacich
(Sv. Basil. can. 54; IV. synoda V Karth. can. 5). V týchto
nižších cirkevných rádoch postupovali duchovní mužovia'
(klericí) obyčajne so stupňa na vyšší stupeň a prípra—
vovali sa k vyšším duchovným úradom; lebo- z nich
volil si obyčajne biskup najzbožnejších a najnadanejších

za diakonov

a kňazov.

Častoráz zpomedzipod

diakonov, akolythov a ostiariov volení bývali diakoni,
zpomedzi diakonov & nižšieho rádu, najma: lektorov
a exorcistov postupovalo sa ku kňazstvu; lebo títo po
slednejší osvojili si dokonalú známost sv. Písma a dó
kladne vzdelali sa ku důstojnosti -kňazskej, a k úradu
pri boku biskupovom skrze katechetické prednášky
jeho. Poneváč údovia nižších rádov cirkevn'ý'ch dosta
točne známi boli. kňazom, diakonom a veriaCemu Íudu
úradným účinkovaním & životom svojim, preto v prí
tomnosti a dla odporůčania i svedoctva týchto volil
biskup z nižších rádov cirkevných vyššie duchovenstvo
svoje & vkladaním rúk svojich a modlitbou (Skut. ap.
6, 6; 13, 3; I. Tim. 4, 14; II. Tim. I, 6), t. j. sviatost'ou

posvatenia kňazstva svátíl a ustanovoval diakonov a
kňazov pre cirkevnú obec svoju alebo okres. Díakonom
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a kňažom treba bolo vyznačovať sa jako údom,
hodným vyššíeho duchovného stavu, zvláštnou bez
úhonnou minulosťou, dobročinnosťou a zručnou schop
nosťou vo vyučovaní sv. náboženstva; i vysv'átení
bývali iba pre istú určřtú cirkevnú obec a presadzovaní
bývali iba z dóležitej príčiny na iné miesto. I požado
valo sa, aby údovia' nižších rádov boli svátení za dia
konov iba v' 30., za kňaza v 35. roku života svojeho.
Ohladom vysokej důstojnosti a vyvýšeného úradu
biskupského diala sa volba biskupa so strany sused—
ných biskupov, domáceho duchovenstva a veriaceho
Íudu s najvžičšou obozretnost'ou a starostlivost'ou. Preto
na vysoký úrad biskupský volení bývali zo stredu du
'chovenstva, zpomedzi kňazov a častoráz izpomedzi
diakonov obyčajne vo veku pokročilí, najmenej 4o-roční,
výteční mužovia, ktorí sa vyznačovali zvláštnymi skve-.
lými cnost'ami, neohrožení vyznavači a obrancovia viery.

I pri voÍbe biskupa malo duchovenstvo a veriaci Íud
oprávnené účastenstvo svoje. To dosvedčuje už (r. Ioo.)
sv. Klemens, pápež rimský, listom, písaným Korin—
t'anom (I. c. 44.), v ktorom možno čítat, že volba

biskupa diať sa má s odobrením celej cir
kevnej obce alebo okresu („auvsuóoxyaáaqc
rý;
ěxxlpaíac záchyt-“),i sv. Cyprian,
ktorý v 68.1iste
svojom píše: »Biskup nech sa volí v prítomnosti Íudu,
ktorý. najúplnejšie pozná život.jednotlivcov, a prehliadol
jednoho každého skutky obcovanía jeho.; A to'to úča
stenstvo veriaceho ludu pri voÍbe biskupa trvalo tak
dlho, pokým opravdivé kresťanské smýšÍanie všeobecne
u ludu zakorenené bolo a skutkami sa objavovalo ;
avšak pri tom všetkom toto účastenstvo Íudu pri voÍbe
'biSkupa obmedzovalo sa iba na to, že Íud vyvoliť sa
majúcemu hodnostárovi dával svedoctvo sclřópr'nóstijeho
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& hodnosti. V tomto smysle piše sv. C y prian v 34. liste
svojom: »Predst/avujeme Vám Celerina, brata našeho,
presláveného cnost'ami podobne jako i mravami, pri
pojeného duchovenstvu Vašemu nie jakoby následkom

prispeniaÍudského,lež jako viacej udóstojnenia
Božieh 0 4:A tak teda vyvýšená. důstojnost vyvoleného
biskupa prispením duchovenstva a veriaceho Íudu nebola
v nejakom ohlade od samej cirkevnej obce alebo okresu
závislou, a to takým spósobom, že by snáď bd nej
mohol byť biskup úradu a dóstojnosti svojejlpozbavený;
lež považované bolo poslanie jeho jako také, ktoré
pochádza \od samého Krista Pána, a . posv'atenie jeho
jakoby od samého Ducha Svatého bolo vykonané;
a preto mala byt' obec alebo okres-biskupovi v cirkevnej
sprave jako takému, ktOrý ozdobený je plnou právo
mocnosťou apoštolskou, podriadenou a povolnou vo
všetkom.
Keď pozdejšie horlivé kresťanské smýšlanie po—
“čínalo ochabovat' a klesat' u veriaceho ludu a pri vol
'bách biskupov objavovaly sa strannícke a sebecké
úmysly, neriady a náružívosti ludské, nuž treba bolo,
aby i vplyv ludu na volbu biskupa celkom bol odňatý.
V tret'om storočí a neskor dla ustanovenia cirkevného
všeobecného snemu v Nice'i (r. 325.) volený mal byt'
biskup v pritomnosti duchovenstva a ludu, nakolko
možno, od všetkých, alebo aspoň od troch alebo piatích
susedných biskupov krajinských, a po ob'držanom pri
volení a usrozumení ostatných biskupov treba bolo, aby
bol potvrde'ný od metropolitu, i aby v pritomnosti dvoch
alebo troch susedných biskupov buď od samého metro
politu alebo od iného biskupa, k tomu ustanoveného,
bol slavnostne posvátený, a to po prísnom póste, vkla
daním rúk & modlitbou na vysokú dóstojnost' svoju.
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V tom smysle hovorí sv. C y prían (List 68): »Preto
dla ústneho podania Božieho i zachovávania apoštol
ského usilovne má sa konat' a zachovávať to, čo sa
zachováva i u nás a skoro po všetkých krajinách (pro
vinciach),. aby pri riadnom nastávajúcom prisluhova—ní
sviatosti posvátenia kňazstva ku tomu ludu, ktorému sa
svatí predstavený, ustanovili sa susední biskupi tej istej
krajiny, i aby bol biskup volený- V pritomnosti Íudux
To samé hovori nariadenie apoštolské, aby biskupi
svateni boli V pritomnosti dvoch alebo troch biskupov
(Canon. Apost. c. I.: „ 'Em'axon'o: Zszporousíaůw ínró
šmaxónwv 8:505 Tpíwv“). A církevný snem V Arlese
(r. 314.) uzavrel (c. 20.), aby sa žiadon metropolita ne
opovážil svátit' biskupa okrem pritomnosti aspoň troch
biskupov.

A tak teda dla tohoto _poríadku, keď zomrel
biskup v niektorej cirkevnej obci alebo v okrese, alebo
keď ináč uprázdnila sa stolica biskupská, ustanovili naj
starší kňazi čas Volby nového najvyššieho pastiera
svojeho. Duchovenstvo s privolením veriaceho Íudu pri
stúpilo v určitý čas ku volbe biskupa a susední pritomni
traja alebo piati biskupi súdili, či vyvolený ozdobený
je potrebnými vlastnost'ami. Keď vyvolený bol uznaný
za hodného tej vysokej důstojnosti, oznámila cirkevná
obec. vyvolenie jeho okružnými listami (literae commu
nicatoriae) všetkým krajinským a inostranným biskupom,
najma papežovi rimské'mu.
Metropolita alebo iný starší provincialny biskup
posvětil v pritomnosti dvoch alebo troch okolitých bisku
pov vyvoleného vkladaním rúk a vzývanim' milosti
Ducha'Svátého. Kto v tejto dobe stal sa biskupom,
prevzal na seba velmi t'ažký úrad; lebo súdené bolo
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jemu, jako najvyššiemu pastierovi cirkevnej obce, znášat
najtrpkejšie příkorie a obyčajne prvý zmnieral najukrut
nejšou smrtou za svátú vieru.
Svobodný stav (celibát) duchovenstva.

Vznešené ovocie ducha krestanského objavoval'o
sa hneď od prvých časov trvania sv. Církve V živote
všetkých opravdive veriacich a najma u. duchovenstva,
ktoré oduševňované „živou vierou v Božstvo Pána
Ježiša. Krista a milostou Ducha Svatého udusoValo
v sebe všetku telesnost a premáhalo v sebe všetky
osobné ohlady, i venovalo sa s celým srdcom službe
Božej, žilo v samovolnej ch'udobe, v ustavičnej modlitbe,
v častom 'prísnom póste a menovite zváčša V-samo
volnom svobodnom stave či v bezženstve (celibáte).
Toto sebazapieranie _zvelebuiú súčasní spísovatelia kre
stanskí, apologeti, a najma. sv. C yp rian, a vyhlasujú
ho za najkrajší výkvet ducha krestanského. Tak privo

'láva s pýchou apologeta Athenagoras

(r. 177.) ne

mravným a zaslepeným pohanom (Legat. pro Christian.
c. 33.): »Medzi nami nachádzajú sa mnohí obojeho
pohlavia, -ktorí zostarávajú sa v svobodnom stave a
naplneni sú tou nádejou, že_ takým spósobom spojení
budú užšíe s Bohom; lebo zvláštnost naša nepozostáv'a
iba v rečach, lež v dokaze a v presvedčení skrze
skutky..:

Na túto dokonalost krestanskú poukázal už sám
Ježíš Kristus, keď s chválou pripomina tých (Math. 19,12),
ktorí pre královstvo Božie žijú samovolne v bezženstve.
A velký apoštol národov sv. Pavel odporúča mužom
(I. Kor. 7, I): »Dobre je človekovi nedotýkat sa ženy.<<
I praje si, najma od duchovenstva, ačkolvek vedel, že
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každý nemá od Boha ten dar (I. Kor. 7, 7): »Chcem,
aby ste vy všetci boli jako ja (svobodní).< A odušev
ňuje duchovenstvo k svobodnému stavu týmito slovy
(I._Kor. 7.; 32, 34): »Kto nemá ženu, stará sa o to, čo
je Pánovo, jako by sa Íúbil Bohu; ale kto je so ženou,
stará sa o to, čo je svetské, jako by sa Íúbil žene,
'a je ro'zdelený.: I končí oduševnenú radu svoju (I. Kor'.
7, 40): »Blahoslavenejší bude, keď zostane podla rady
mojej; lebo myslím, že i ja mám Ducha 'Božiehoh

A učeníkom svojim a biskupom Tímotheovi

a Ti

tovi píše ten istý sv. apoštol (I. Tim. 3, 2, 12; 5, 9;
Tit. I, 6), že biskup, kňaz, diakon a diakoniska iba raz
vstúpit' móžu do stavu manželského. A preto už za
časov apoštolských volení bývali za biskupov, kňazov,
diakonov dla rady a za prikladam Pána Ježíše. Krista,

apoštola sv. Pavla a iných (keď vynímame sv. Petra,

Filipa a sv. ]udáša Thadea či Lebea, ktorí boli
ženatí) najradšej a najčastejšie svobodní mužovia, ja
kými boli učeníci Kristoví a apoštolskí Lukáš, Timo

theus, Titus, Barnab'as, Klemens, Linus a iní.
Ale keď v tých a nasledujúcich časoch zákony rimské
uvaÍovaly pokuty na neženatých a pri rýchlom šírení
sv. Cirkve' t'ažko bolo volit' dostatočný

počet „Svobod

ných mužov za duchovných, nuž svatení bývali i ženatí,
a požadovalo sa od nich dÍa vóle sv. apoštola Pavla
iba to, aby ženatí biskupi, kňazi, diakoni a vydaté
diakonisky znovu viacej; nevstupovali ,do stavu manžel
ského. A to sa plnilo .i svedomite. Po obdržaní po
svátenia kňazstva obcovali duchovní s manželkami svo
jimi jako so sestrami.
Avšak i v nasledujúcich storočiach žila váčšina
duchovenstva, najma biskupov, kňazov a diakonov,
oduševnená radou & príkladom Kristovým a Pavlovým
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v samovolnom svobodnom StaVe, aby mohla slúžit' Bohu
výlučne a nemýlene. Súvekýslavný Orige n es (1-r. 254.)
hovorí (23. horn. IV.): »Isté; je, že ustavičná služba Naj—

vyššieho trpí ujmu skrze tých, ktorí slúža požiadavkám
manželským; preto zdá sa mi byt' prímeraným, aby
jedine ten konal ustavičnú obétu, ktorý sa venoval večnej
čistota.: Ale keď behom času miznúť počínal kde—tu
tento vznešený krest'anský duch, vydávala sv. Církev
predpisy, aby sa udržovalo a vyvíjalo toto ustanovenie
apoštolské. Takéto predpisy objavujú sa už v Káno

n o ch ap oštolský

ch, ktoré Vsebe obsahujú cirkevnú

kázeň (poriadok) druhého a tretieho storočia. Kánon V.
nakladá, aby všetci biskupi, kňazi a díakoni žili v bez
ženstve a ktori by zotrvávali v manželskom stave, aby
boli pozbavení úradu. Tak dialo sa okolo r. 269. so

svetárskym a bludoverskýmPavlom zo Samosat y,
ktorý bol od r. 260. biskupom v Antiochii,
a po
kladané bolo mu za zločin, keď on sám a vyššieho
rádu duchovenstvo vydržiavali v domoch svojich ženské
osoby („auvsíaaxroz ruvaňeď; Euseb. VII.—30).
Začiatkom štvrtého storočia vyslovily synody v

meste španielskom-Elvire (r. 305) a v Arlese (r. 314),
aby biskupi, kňazi a diakoni, ktorí pred posviacankou
vstúpilí do stavu manželského, odstranili manželky svoje
i aby ti, ktorí vzdorovite žijú s manželkami, pozbavení

boli úradu. Synoda v Novej

Cesarei

(r. 314.).na

riadila, aby kňazi, „ktorí by po posviacanke vstúpili do
stavu manželského, bpli sosadení s úradu svojeho.
Synoda v Ancyre
(r; 314., can. IC.) dovolovala dia
konom manželský stav, iba pred posviacankou uzavretý,
alebo keby pri posviacanke obdržali k tomu dovolenie
od biskupa. A tak, keď koncom tejto doby niektorí
z 'duchovenstva dla drievnej obyčaje nezachovávali
27
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samovolnú čistotu, vynášajú už církevné snemy (synody)
prísne nariadenia, aby biskupi, kňazí a diakoni žili
V bezženstve (celibáte).
Výživa & zaopatrenie duchovenstva.

Ku výžive & hmotnému zaopatreniu duchovenstva
V "najstarších časoch nebolo určitého nič skrze sv. Církev
nariadené a ustanovené. Mnohí duchovní, ktorí nemali
majetku svojeho, žili i V tejto dobe za príkladom sv.

apoštolovPetra, ]ána a Pavla

(I. Kor. 4,12; 9, 7

a nasled.; Skut. a'p. _20,34) z prác rúk svojich; veď
ešte i v tret'om storočí nachádzali sa. biskupi a kňazi,
ktorí sa udržovali remeslami & inými ručnými prácami.
Ale už toho času podporovali hmotne štední veriaci
duchovenstvo _svoje,jako verných a stálých pracovníkov
vo vinici Pánovej, ktorí hodní boli odmeny; jako sluhov
oltáru, ktorí smeli 'i žít s oltáru (Luk. 10, 7; Mat. 10, 10
a nasl.; I. Kor. 9, 13; I. Tím. 5, 17), zvláštnymi obetami,
prvotinami úrody svojej a majetku, desiatkami dla ana
logie desiatkov kňazských a levitických Starého zákonu
(Levit. 27, 30 a nasl.; Num. 18, 23 a nasl.; Deut. 14, 22
a nasled.).
Už v druhom storočí donášali veriaci .riadne týž

denne alebo mesa' e jako obetu prvotiny úrody svojej
Bohu a ochotným služobníkom Jeho, biskupom a ostat
nému duchovenstvu; najprv donášali do cirkevného
shromaždenia alebo do chrámu, neskór do príbytkov
biskupských chlieb, ovocie, strovu, med, víno a iné
potravné články. V mnohých cirkevných obcach pode
Íované boly takéto mesačne prinášané obety v určitý
deň medzi duchovenstvo. V niektorých bohatších cirkev
ných- obcach objavuje sa už tohoto času v'ačší cirkevný

419

majetok, nachádza sa cirkevná pokladníca, ktorá povstala
z dobrovoÍných príspevkov štedrých zámožných vería
cích, jako badat' móžeme počiatok tejto obetovavosti
a štedrosti už za života Krista Pána (Ján 12, 6). A toto
bolo primerané a_potrebné ustanovenie; lebo keď sv.
Církev rýchlo sa rozširovala, boly i potreby cirkevných
obcí váčšíe a duchovenstvo nemohlo sa starat samo
o hmotné zaOpatrenie svoje“ a o výživu, keď muvpopri
ustavičnej službe Bóžej nedostávalo sa ku každodenným
telesným potrebám dostatočného času. Horlíví veríací
príspíevalí ku cirkevnému majetku hojnejšímí dary; lebo
bolí presvedčení, že duchovenstvo, ktoré udeÍuje váčšie
a blahonosnejšie duchovně vdary, smíe požadOvat' _apo
žívat' -i"menšíe a nepatrn'ejšie obety, potrebné totížto

prostríedky ku telesnému udržiavaniu svojemu, a že
bohatšíe církevně obce povinné sú podporovat chudob
nejšie (I. Kor. 16, I a násl.; II. Kor. & I a. nasl.; Rim.
15, 26; Skut. ap. II, 29), jako sa to díalo už čiastočne
za časov apoštolských.

Učený SpisovateÍcírkevný Tertullian

rozpráva

(okolo r. IgG.), že veríací v cirkevných obc'ach severo
afrických každého mesiaca skladali dobrovoÍné malé
príspevky v chráme, ktoré potom boly podelené medzi

duchovných.A sv. Cyprián,

preslávený biskup v meste

africkom Karthagu
(1—
r. 258.) napomína (List 66):
»Kňazí, ktox'í v cti dostávajú podporu od bratov jako
desiatok z úrody, nemajú sa vzdiaÍovať od oltáru a od
služieb Božích; lež majú slúžit' dňom inocou záleži
tost'am nebeským a duchovným.c Jak veÍmi záležalo
svatej Církvi v tejto dobe na tom, aby duchovenstvo
nezamestnávalo sa záležítost'ami pozemskými, lež ve—
novalo sa výlučne modlítbe a konaníu vyšších cirkev
ných povinností svojich (II. Tim. 2, 4), vysvítá z naría
27*
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denia VI. Kánónu

apoštolského,

ktoré zneje:

»Biskup alebo kňaz alebo diakon nech neprejíma sta
rosti svetské: V protivnom páde nech je sosadeným

To samé .vysvitá z uzavretia synody v Karthagu,
r. 249. vydržiavanej, dla ktorého od0pretá bola církevná
modlitba a zádušná sv. omša pri smrti jednoho krest'ana,
ktorý vzdor cirkevnému zákazu ustanovil kňaza_za po
ručníka det'om svojim. A tak žilo vobec duchovenstVo
v tejto dobe skrovne z milodarov, ktoré skladali štedrí
veriaci a z majetku církevného, i nepovažovalo stav
svoj za- prostriedok skvelého zaopatrenia. pozemského,
lež za vz—nešenépovolanie, V ktorom bolo hotové pri
nášat' najvžičšie obety, keď malo pred očima večnú od

platu svoju a spásu nesmrtelných duší stáda sebe
svereného.

IV.

Kresťanský. život, služby Božie & _cirkevná' kázeň.

Kresťanský život.
Mravné prepormlenie.

U pokleslých Židov a u všetkých pohanov pano
valy v tejto dobe iba hriech, zkazenosť, záhuba.a zú
falstvo. V samej svetovej ríši rimskej, v ktorej surovou
mocou mladušká sv. Církev zápasit' bola nútená a v
ktorej objavovala sa driev istá. cnost' občianska, zapn'
činivšia politíckú velkosť jej a upevnenie vlády svetovej
nad mnohými podmanenými národami, boly hrozné
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pomery. Človek vážený bol iba jako občan šlátny;
štát bol najvyšším cieÍOm človeka a myšlienka štátna
bola modlou, božstvom; náboženstvo bolo považované
iba za politický prostriedok štátu. Čím v'áčšie poklady
nashrabúvaly sa u podmanených _národov V'Ríme a
v Italii u jednotlivcov vládu majúcich, tým _viac mizly
s neslýchanou nádherou cudnost' starorimská, pravdo
milovnost', láska ku spravodlivosti &k vlasti, jednoduché
staré mravy, životná vážnost a blažená spokojnost'.
Ačkolvek moc cisárska po mnohých domášnych roz
brojoch a bojoch, ktoré zúrily v predošlej republike,
slu'bovala všestranne povzniest' štát rimský a zachránit
pred hroziacim rozkladom, nuž rozmnožila predsa iba
mravný a spoločenský úpadok občanov. Už císár

Augustus

trpel, že v obdialnych podmanených kra

jinách zotročení občanía považovali ho za boha, ačkol
vek pridřžal sa zváčša ešte republikánskeho spósobu
panovanía; nástupci jeho, 2 ktorých mnohí z najniž
šieho stavu, zpomedzi prostých vojakov vyšvihli sa na
prestol cisársky, osobovali si ešte váčšiu úctu, a zotro
čilý pohanský Íud zbožňoval „sochy ich váčšmi než
sochy všetkých bohov rimských. Ba i ženám "z domu
cisárskeho a zlopovestným neviestkam staváli zaslepení
občanía rimskí sochy a chrámy, v ktorých ctili ich jako
bohyne. A následok tejto prevrátenosti Íudskej bol, že
mravy poklesly čo najhlbšie. Starých bohov, ktorých
sochy póverčivý Íud V chrámoch ešte 'vzýval, vysmievali
herci v divadlách, spisovatelia vo spisoch svojich. Naj
nížšie vrstvy pohanského Íudu oddané .boly smiešnym
poverám, zbožňovaly kamenné a kovové sochy, triasly
sa pred zaklínámím prešibaných žretcov, ktorí skvele
žili z hlúposti ich, verily na čarodejníctva, hádačstvá.
Bohatí, mocní a vzdelani Rimania neverili nič, i-používali
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poveru sberby ku prospechu svojemu. Tak vyzeralo to
s pohanským náboženstvom.
A social-né pomery boly opravdive úžasné, hrozné.
Otroctvo rozmohlo sa nesčíslne. Otrok nemal žiadneho
práva Íudského; nakladalo sa s ním jako s hovadom;
i predsa býval“ častoráz, vychovávatelom bohatej a
urodzenej mládeže; ktorú nemravné vychovával z pomsty
nad unížením svojim a zúfalým- stavom, i pripravoval
ju k istej záhube.
Pohlavie ženské bolo podceňované, gnižované;
lebo žena V rodine zaujímala najnižšie miesto, zneuct'o
vaná bola mnohožénstvom (polygamiou) a snadným
rozvodom, bola nevolnou otrokýňou mužovou, ba to
varorn, ktorý mohol kúpiť a odpredať. Nemravné na
ruše'nie stavu manželSkého bolo časté, i dialo sa bez
studu zjavne. Matky pohanské prekážaly násilne pórody
svoje. Rodičia odhadzovali neduživ'é alebo izdravé detí
svoje na ulice,- smetiská, do hor alebo do riek; lebo
otec mal neohraničenú moc nad det'misvojimi, imohol
vraždit' ich, kedykolvek len chcel. Rimania obojeho
'pohlavia oddávali sa bez studu verejnej necudnosti.
Nemravnost' „páchala sa pri modloslužbe v' chrámoch,
v divadlách, na námestiach, kde dráždilo sa obecenstvo
Oplzlivýmivýjavy a spevy. Rodičia.sami vodili dora
stajůce deti svojef do verejných domov necudnosti.
Urodzení a prostí Rimania hoveli hnusnej neprirodenej
chlípnosti; přzníli sa i chlapci. NáchyÍnost' ku zverskej
ukrutn'osti popudzovaná bývala v a_mňtheatroch (diva
dlách) krvavým bojom gladiatorov medzi sebou a s divo
kými šelmami. Súveký krest'anský spisovatel Arnob ius
(1- r. 326.), bývalý pohanský učenec a slavný učitel
rečníctva, píše o týchto amňtheatroch: »Sú ony takými
krvavými dejíšťami, kde divoké šelmy trhaly a žraly
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gladiatorov, — kde ubohí gladiatori zabíjali jedon dru
he'ho, iba pre rozkoš ludu, obecenstva, ktoré sa dívalo.<<
Často sostupovali i senátori a cisári rimskí do areny
krvavého divadla, aby obveselovali divadelným vystupo
vaním svojim divokú sberbu rimskú. Keď boháči po
hanskí požívali V plnej miere všetky výhody štátu

a života spoločenského, opovrhovali chudobou, ktorá
mrela nedostatkom; v každom meste potulovalo sa
množstvo hladných a otrhaných povalačov; na dedinách
Upadlo celkom svobodné driev rolníctvo a na bývalých
pozemkoch jeho vznášaly sa nádherné letohrádky vel
možov, pri ktorých nevolní otroci obrábali zem. S—údcov
lahko bolo podplatit', a spravodlivost' neprisluhovala sa;
úradníci zdieralí lud, ktorý upadol do zúfalstva i hynul.
No, i- boháči zomierali samovraždou, ktorú pohanskí
spisovatelia zvelebovali. Tak smutno vyzeralo to 3 po
hanmi V ríši rimskej.

Ale velká, podivná bola zmena, ktorú zapričinilo
krest'anské náboženstvo v živote vyzná'vačov svojich,
bývajúcich v rozsiathm štáte rimskom. Nadludskou
mravnou čistotou svojou, vzájomnou opravdivou láskou,
štedrou dobročinnosťou svojou, útlocitom svojim a smier—
livost'ou v oči spoluveriacim a pohanom, najma ochot
nou a obetovavou hrdinskost'ou svojou ohladom zále—
žitostí Božích — vzbudzovali krest'ania v tejto dobe,
jako už i za časov apoštolských, opravdivý obdiv u
samých zaslepených a nemravných pohanov. Všetkým

právom mohol Klemens

Alexandrinský

(1—
r. 217.)

hovorit': »Kristus skutočne premenil skaly na ludí, keď
priviedol ku krest'anstvu pohanov, ktorí zbožňovali skaly.
Hlas Jeho vykázal moru medze jeho, stvoril svet a
upevnil zem; avšak On zničil ipanovanie starého hada,
ktorý zúril jako divoch a svádzal ludí-ku modloslužbe.a
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A učený horlivý obranca sv. justin (1-r. 167.) s pýchou
mohol privolať nemravným a surovým pohanským oso
čovatelom krest'anstva (Apolog. I. c. I4.); »Všetci ti,
ktorí predtým (jako i ja) žili v. nečistote, nachádz'ajú
rozkoš svoju teraz iba v čistote mravov; tí, ktorí niekdy
zaoberali sa čarodejstvom, posvátili sa teraz večnému
nezhotovenému Bohu ; tí, ktorí predtým milovali zárobok
peňazí nado všetko, obetúvajú teraz všetko, čím vládnu,
ku všeobecnej potrebe ubiedených; tí, ktorí predtým
vzájoníne sa nenávideli a nechceli obcovať s cudzin
cami pre rozdielne- mravy a obyčaje, žíjú teraz po
zjavení Krista spoločne s nimi, áno oni modlievajú sa
Za nepriatelov svojich a usilujú sa ukrotit' tých, ktorí
pren-asledujú ich nespravodlivou nenávisťou.e Podobne
opisuje vžnešený život krest'anov, jaký v prvých sto
ročiach sa objavuje, nemenovaný učeník apoštolský
a—skvelý spisovatel listu ku Diognetovi (c. s.): »Oni
(krest'ania) obý'vajú jedon každý vlast' svoju, avšak
s takým smýšlaním, jako by boli prišlými cudzincami;
jako občania majú s inými všetko spoločné; jako by
boli cudzincami, znášajú Všetky príkrosti; každá cudzina
je im Vlastou, každá Vlast' cudzinou. jako všetói ostatní
(ludia) vstupují do stavu manželského a splodzujú deti,
lež neodhadzujú deti svoje; — oni žijú.v tele, lež nie
dla .krehkých náchylnosti tela; oni putujú po zemi, lež
v nebi je domovina ích; oni plnia predpísané zákony
a prevyšujú spósobom života svojeho požiadavky všet
kých zákonov; oni milujú všetkých ludi a všetci pre
nasledujú ich; — oni bývajú vraždení a smrť jest im
počiatkom pravého života.“ A učený plodný spisovatel
církevní Origenes
(1-r. 254) mohol písať v oči bez
božnému Celsovi (I. 67. Ill. 29) o týchto vznešených
mravoch krest'anov, ktorých nenávidelí súvekí Židía a
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pohania: »Díelo Kristovo objavuje sa v celom Íudstve;
kde založené boly obce krest'anské, tam odvráteni boli
krest'anía od tisíc nepravosti a ešte teraz zapríčiňuje
meno Ježíš divotvorný útlocit, lásku k Íuďom a štedrost'
u tých, ktorí pretvárene nevyznávaj'ú VieruxV učenie
o Bohu a Krištovi pre požemský zisk; ale prijímajú

uprimne ju.c Ten istý duchaplný Origenes

mohol sa

odvolávat všetkým právom jako na svetoznámu skutoč—
nosť, »že krest'ania, prirovnani ku súkmenovcom svojim
objavujú sa jako svetlá vo svetex; i opisuje živú moc
kresťanstva v dobe rozkvetu sv. Církve takto: »Hlavný
účinok ohlasovanía sv. evanjeliuma je zmena mravov.
Keby človek vylíečil bol sto osób od nepravosti ne
čistoty, nuž prinútení by sme boli verit', že to nedialo
sa prirodzeným spósobom. Čo teda máme si myslet'
pri takom velkom množstve krest'anov —- a sice po
všetkých čiastkach ríše, -—ktorí od toho času, čo prijali
toto učenie, zrazu stali sa celkom inými Íuďmi, a žijú
v dokonalom sebazapieraní? Krest'an krotí najmohút
nejšie náruživosti svoje tým úmysÍom, aby sa Íúbil Bohu,
keď Oprotívne pohania upádajú v najohavnejšie Vý
stupky a to bez toho, že by sa začerveňali nad nimi,
a predsa popri ohavnosťach svojich chcú sa honosít'
rázom cnostného človeka! . . . Žíadon z krest'anov nie
je poškvrnený týmito ohavnosťami; alebo keďi daktorý
nachádza sa medzi nimi, nuž nepatrí do počtu tých,
ktorí súčastňujú sa na shromaždeniach našich a tak
nie je už žiadnym krest'anom . . . . Vernost' krest'anov
Oproti panovníkom svojim povýšená je nad každú
zkúšku; natolko vzdíalujú sa každej vzbury, že dla
prikazov zákonodarca svojeho božského nepoužívaji'i
proti nepriatelom svojim žiadnej inej zbrane mimo -—
trpezlivosti.
'Boh .prejíma obranu ich & výhody
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a, viac dosahujú touto tichost'ou, jakoby dosiahli od
porom svojim; lebo nemožno bolo vykoreniť ich, ba
čo viac opačne smrť mučeníkov ich rozmnožila počet
ich . . . . Mnohí nachádzali sa medzi nimi, ktorí jedine
tým sa zamestnávali, že precestovali mestá, mestečká
a dediny, aby ohlasovali evanjeliUm, i aby neboli ob
viňovaní zo ziskubažnosti, neprijímali ani len to, čo im
bolo dané k udržovam'u života; alebo — keď núdza
nútila ich k tomu, nuž uspokojovali sa tým, čo bolo
najpotrebnejšie, keď poskytované bolo i viacej im. . . .
Kde sa nachádzajú medzi množstvom tých, ktorí obrátení
boli na vieru, i boháči, osoby vysokého postavenía
a urodzené ženy, mohlo by sa asnáď povedať, že to
donáša sebou nejakú česť, keď učenie naše sa ohlasuje;
lež nemůže toto predpokladanie na počiatku mat' miesto
svoje,. a i teraz neprevažuje čest', ktorú by sme dosa
hovať mohli od našincov, potupu a opovrženie, ktoré
znášame od pohanovu Takéto nadzemské ovocíe účin
kovam'a Ducha Svatého prejavovalo sa všeobecne
V živote prvých krest'anov.

Láska k blíž'nemu krcsťanoy.

Zvlášte objavoval sa bohatiersky krest'anský duch
V neohraničenej láske vyznávačov Kristových ku blíž
nym svojim, o jakej Židia & tým menej pohania nemali
ani žiadneho pochopu. Táto láska zapričínila, že naj
rozličnejšie živly spoločnosti Íudskej, jakými boli Židia
a pohania, Rimania, Grécia barbari (nevzdelané národy),
učení a neučení, bohatí a chudobní, svobodní a otroci,
slúčili sa v jedno telo sv. Církve, sliali.
Všetci krest'ania milovali sa medzi sebou vzájomne
jako bratia a sestry v Kristu, jako synovia a dcéry
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jednoho spoločného Otca nebeského, i _podporOValisa

vzájomne'na každý možný sposob; ale i inoverci za
kusovali silu lásky a obetovavosti so strany kresťanov,
menovite počas hladu a zúriacičh 'nákázlivých nemocí,

jako za časov sv. Dionysa, biskupaV Alexandrii
afsv. Cypriana, biskupa V Karthagu (r. 250.) a
v Ríme. Chudobní a opustené- vdovy“a siroty, nemocní
a uváznení, jako i otroci účastní bývali najútlejšej obe
tovavej starostlivosti krestanskej. Núdzni a nemocní
bývali starostlive opatrovaní & štedre_podporovaní;_ im
slúžili diakoni a diakonisky, Chudobných menoval sv.
mučenik diakon Laúrenc
(1-r. 258.) pokladom sv'átej
Církve a toho času vydržiavala cirkevná obec rimská
vyše 15.000 vdóv a sirót (List Kornetia Fab.) Pre
uváznených & do otroctva vzatých „krest'anov sbierané
bývaly medzi veriacimi milodary. Toho svedkami sú
nám Cirkevní súčasní spísovatelia, jako i sami pohanskí
učenci. Tak mohol písat' sv. Úionys, biskup v Ko
rinte r. 170. cirkevnej obci v Rime s pochvalou a po
d'akovaním (Euseb. IV. 28.): »Od počiatku je obyčaj'ou
Vašou, že všetkým bratom každým možným spósóbom
preukazujete dobrodenia, keď posielate milodary cirkev
ným obcam do každého mešta a tak ulavujete núdzu
chudobných, posielate podporu bratom do baní odsúde
ným, čo je uV_ás po otcoch zdedenou obyčajou. &Veď

už sv. Ignác, biskup v Antiochii (1-r. 107.)menoval
cirkevnú obec rirnskú pre štedrost jej »predstavenou
bratstva láskyc. A podobnou štedrosťou honosit sa
mohly mnohé iné bohatšie cirkevné obce. Preto učený
Tertullian
(1-r. 220.) všetkým právom mohol privolať
sebeckým surovým pohanom (Apolog. c.—,39.):»Vy nás
znevažujete, že sa milujeme, keď'sa vy nenávidíte vzá
jomne; že u nás jedon hotový je zomíerat' za druhého,
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keď ste vy náchylní vzájomne ku vražde. My sme
bratia i ohladom spoločnosti majetkov a tieto práve
narušujú u vás každé bratstvo. Všetko máme společné,
vynímajúc žien — a vy iba v tomto ohlade máte spo
ločnosťm Keď sv. Cy p rian, slavný driev pohanský
učitel rečm'ctva (pravotárstva),

stal sa krest'a'norn a r-.2215.

bol posvátený za kňaza, popredal zváčša polnosti svoje
a iné majetky a utržené peniaze rozdal chudobným.
A takéto časté skutky milosrdenstva odporúčané bývaly
horlivými biskupami a inými. učitelmi cirkevnými pri
každej danej príležitosti, i spisami a lištami pastierskymí,
keď to už Kristus Pán pot'ahoval na Seba, čo sa udeluje
najmenšiemu bratovi (Mat. 25, 40). Tak písal z vyhnan
stva svojeho horlivý biskup sv. C y prian (r. 257.) do

Karthagu

duchovenstva svojemu (List 36): »Starajte

sa pečlive o všetky vdovy, o nezdravých a o chudob
.ných. Ale i cudzincom a iným núdznym poskytujte
podporu z vlastných prostriedkov mojich, ktoré som
uložil tam 11spolukňaza svojeho Rogaciana. Keby táto
základina už bola vyčerpaná, nuž posielam mu iný
nový obnos.“ Sám nasbieral u štedrých veriacich
100.000 sestercí (asi našich 16.000 korún), i poslal ich
r. 253. do Numidie, abyívykúpení boli kresťania, kto
rých divoki pohania zajali _do otroctva. A s týmito
skutkami telesného milosrdenstva spojovali horliví kre
st'ania i skutky dUChovného milosrdenstva, poneváč bola
im sv. Církev spoločnosťou Svatých. Jedon. působil
v tomto ohlade mnohoráz za mnohých: _ vyučoval,
'bratsky napomínal a karhal vlažných a pokleslých vo
viere a v mravoch; bol prostredníkom a primlúvačom,
áno' častoráz obetoval seba za duševně blaho blížnych
svojich. A pri štedrej obetovavosti svojej a láske bol
každý krest'an skrovný a pokorný; i keď všetko možné
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Vykonal, považoval sa za nehodného sluhu Pána-(Luk.
17, 10). Bohatí a urodzení kresťania prepúšťali otrokov
svojich na svobodu a obcovali s nimi jako rovní, jako
rodní bratia.

A túto obetovavú lásku .oproti blížnym, ktorá sa
objavovala jako požehnané ovoci'elDucha Svatého u
kresťanov, nemohli utajiť ani sami zaslepení pohania,
i obdivovali ju premnohí. Také svedoctvo o vznešených
mravoch a najma o láske k 'blížnym u súvekých kre
st'anov vy'dáva bezbožný Lucian (1-r. zoo.), ačkolvek
chcel vysmievať a zlahčovať kres'ťanov jako ztreštencov
(O smrti Peregrina Protea c. I3.): »Títo nešťastníci pojali
vi'eru, že sú nesmrtelnými a že večne budú žiť; preto
nezvykli dbať ani na smrť a odovzdávajú sa jej radi.
Zákonodarca nahovoril im, že sú medzi sebou bratami,
jaknáhle zapierajú bohov 'gréckych, vzývajú ukrižova
ného sofistu jako Boha a žijú dla zákonov Jeho; preto
považujú všetko ostatné na podobný spósob, považujú
ho jako spoločný majetok a ponechávajú správu jeho
častoráz' luďom, od ktorých nepožadujú ani úplnú
záruku.“
Mučeníci & vyznávači.

Kresťanská láska, obetovavosť a horlivosť za roz
šírenie slávy Božej na zemi a za vlastné duševné spa
senie zračí sa najskvelejšie v mučeníctve, ktorým zbožní
kresťania v tejto dobe vydávali svedoctvo pravde nad
zemského učenia Kristovho.- '
Kresťania považovali smrť mučenícku za najváčšiu
slávu, i vylievali radi krv svoju pri najvačších mukách.

Oni památali za príkladom sv. Štefana,

prvého mu

čeníka, na slová Syna Božieho, Pána ]ežiša

Krista
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(Mat. IO, 32; Luk. 9, 26): »Kto vyžná Mňa pred Íuďmí,
vyznam i Ja jeho pred Otcom, Svojim, ktorý je V nebi. —
Kto »sa bude stydet' za Mňa a za reči Moje, za toho
sa bude \stydet' i Sýn človeka, keď príde o velebnosti

Svojej aOtcovej

i svatých anjelov.c Prídr'žali sa slov

Božích (Mat. 10, 28).' »Nebojte sa tých, ktorí zabíjaj'ú
'telo, ale dušu nemóžu zabiť; lež viacej bojte sa Toho,
ktorý může zatratiť i dušu *i telo do ohňa pekelného.<<
Mysleli na zaslúbenie Božie (Mat. 10, 39; Luk. 9, 24;
17, 33 ; srov. Ján, 12, '25; *Mat. 16, 25; Marek 8, 35):

alšto najde život svoj, ztratí ho: a kto ztratí život svoj
pre Mňa, najde .ho.c Památali i na slová sv. Pavla
(II. Tim, 2, 11 a nasl): »Lebo keď sme zomreli s Ním,
“budeme živí i spolu s Ním; keď budeme trpet', budeme

i královať-s Nim; keď zapreme, i On zapre nás.; Oni
vedeli, že učeník nie je nad Majstra svojeho (Ján 15,20;
M_at.10, 24) a že smrť za milovaného SpasiteÍa je naj
vyšší dókaz lásky (ján- 3, 16; 10, 11.17), a konečne, že

nič tak nepovznáša sv. Církev než vycedená krv zdar
ných údov jej. Preto prívolal Origen es bezb'ožnému
Celsovi (VH. 39): »Krest'an pre viem svoju dáva
skor život svoj, než pohan' pre všetkých , bohov kus
plášťa svojeho.c Mučeníctvom svojim rozdelovali sa
_krest'ania nielen od pohanov v horlivosti svojej za slávu
Božiu, dleži od bludovercov, najm'á od“Gnostikov,
ktorí považovali mučeníctvo za sebevraždu, a zaprenie
Krista Pána v' čas prenasledovania držali za dovolené.
_Sv. Irenej

(1—r. 202.) píše (IV. 39, 9) ': »Potupa tých,

ktorí- znášajú prenasledovaníe pre spravodlivosť, pretrpía
všetky muky a vydávajú' sa smrti z lásky k Bohu a pre
vyznávanie Syna Jeho, zachováva jedine Církev v úplnej
čistote, ktorá často-býva síce oslabená, ale hneď zase

rozmnožuje údov svójich.a Í mohol sv. Cyprían
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zvolat' (List S): »Č blahoslavená je Církev naša, ktorú
osvetluje čest' milosti Božej tak skvele, ktorú tak velmi
povznáša preslávená krv mučeníkov za času našeho;
driev bola bielou skrze skutky bratóv, teraz stala sa
purpurovou (červenou) skrze krv mučeníkov; okrase
jej kvetovej nechybujú ani Íalie ani ruže!<< Mučeníci
krest'anskí rozoznávali sa podstatne od iných usmrtených'“
ludi; veď svatá vec, za ktorú vykrvácali, posvát'ovala
& oslavovala smrt' ich.

I ani nie každý, ktorého—za

vraždili pohania, považovaný-býval za mučeníka. Veď
ten, ktorý nemal dostatočnej pohnútky a príčiny, jedine
z premrštenej horlivosti roztrepal pohanské modly a
oltáry a za to utratil život, nebol ešte r'nučeníkom.
Cirkevný snem, ktorý zasedal r. 305. v meste španiel—
skom Elvire, uzavrel (Can. 60.), že podobní horlivci
nemajú byt' považovaní za mučeníkov.
Pohania tohoto času jako dravé šelmy zúrili proti
nevinným kresťanom s najv'áčšou ukrutnost'ou; vymýšlali
najrozmanitejšie krvavé nástroje k mučeniu ich, vraždili
ich najbolastnejším spósobom a to preto, že jako kre
st'ania nechceli zapredať sv. vieru a klaňat' sa modlám.
A kresťania na tisíce dla počtu radi zomierali _za Spa
sitela svojeho a za u_čenieJeho Božské s najváčšOu
hrdinskost'ou a to krest'ania, každého stavu, veku a po
hlavia. I útle dietky a vznešené panny, ktorých srdcia
a duše váčšmi' sa chvely a obávaly o nevinnost' svoju
pred necudnými zverskými násilníkami než pred naj-v
bolastnejšími mukami telesnými a pred najpotupnejšou
smrt'ou, podstupovaly hrdinsky tento krvavý boj, do
ktorého však nikdy slepe sa nevr'haly, lež ktorému ani
nikdy nevyhýbaly, keď išlo o to, či zapret' majú Krista
Pána alebo zomierať za pravdu učenia jeho Božského.
A tito slavní bojovníci Boží požívali velkú úctu i po
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blahoslavenej smrti svojej u sůvekých krest'anov. Tito
odkupovali mrtvé telá ich od pohanských katov a vo

jakov a to častoráz iza drahépeniaze; sbieraly ostatky
ich; prechovávali krv ich v drahocenných nádobách;
pochovávali ostatky ich, drahými masťami mazané, po
čestne a slavnostne; navštevúvali hroby ich, stavali nad
nimi oltáry; slávili výročitý deň smrti ích; značili skutky
a okolnosti umučenia ich; menovali ich blahoslavenými,
vemými a stálými bojovnikami Božími; zvelebovali ích
rečami a piesňami, a vzývali ich o prímluvu u Boha
V potrebách Svojich. Tí, ktorí v krvavom tomto boji
s neverou pohanskou dokonali život svoj, menovaní

bolí mučeníkami

(páprupec, martyres, svedkami); t1

ktorí síce pozbavení neboli života, ale utratili iba*'spolo
čenské postavenie svoje, _čest'a majetky a podstupovali

úzkósti smrti mučením, nazývaní bývali vyznávačmi
(homologetami, konfessormí dla Mat. 10, 32). Najváčšou
takouto okrasou sv. Církve v tejto dobe boli osvietení
sv. mužovia a slavní mu'čeníci: Ífgnác, Pol y'kar p,

Justin a Cyprián.
Svatá vážnosť & prisntos't' kresťanov.

Jaknáhle niektorý pohan alebo Žid stal 'sa kre
st'anom, badat' bolo na ňom velkú premenu: prejavoval
svatú vážnost' a mravnú prísnost' V živote; stranil sa
všetkého, čo .súviselo s pohanskými álebo židovskými
obyčajmi a náhladami životnými.
,
Prví krest'ania odložiac s pohanstvom nádherné
rúcha & ozdoby, šatili sa skrovne, zdraviu a pohodlíu
primerane, ba ani len neozdobovali vencami kvetovými
hlavy milých zomrelých svojich, ktorých telá poc'hovávali
do zeme a nepálili, jako to robievali obyčajne pohania.
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Preto vytýka. pohan Cecilíus dla Minucía

Felixa

(Oktav. c. u.) “Oktaviovi: »Vy neprajete ani vence
hrobomla A krestan Oktavius odpovedá. pohanovi:
»Pravda je, že nevenčíme mrtvých; lebo veď blaho-'.
slavený nepotrebuje ich, biedny sa nepoteší nUiimi.<<
Žili
skrovne, striedmen'ÍLZnačnejšímajetok svoj vynakladali

kresťania obyčajne'v prospech sv. “Církve a v prospech
núdznych spolubratov. Otrókov svojich prepús
u'štali na
svobodu a ti, ktorí ostávali i naďalej v službe ich, po
važovaní bývali za bratov a-sestry. Nenavštevovali po
hanské dívadlá, gladiatorské ihry, zápasy, behanie o
závod, hlučné plesy, verejné .necudné “radovánky, slav
nosti „a víťazoslavné spřievody; ba i ovenče'nie bojov
níkov, vracajúcich sa z víťazných bój'owa prejavovani'e
verejnej hlučnej úcty cisárovi rimskérnu považovali za
takú vec,

ktorá zdala sa irnč'zapáchať SV'etaťsťvom po—

hanským 'a modloslužobnosťou. Mnohí radšej obeto'vali
život svoj, než by boli prisahali na genia cisá'rovho,
alebo než by boli menovali Boha Jupiterom a položili
kadidlo na oltár tejto modly. Medzítým prejavovali kre
st'am'a oproti pohanským vrchnosřam .vernů poslušnost'
a vzornú trpezlivostÍL'Platili ochotne dane svoje; plnili
všetky poziadavky štátne radi a Správne'a; ale keď sa
od nich: požadovalo, čo obr'ážalo svedomie ich a nábo
ženstvo, nuž poslúchali Boha viacej než ludi (Skut. ap.
4, 19; 5, 29) ; používali krest'anskú svobodu svojuyktorá
osvobodzovala ich od každého hriechu. A práve ta'to
mravná svoboda premáhala tyranskú nadvládu starého
sveta, striasala okovy 'otrocké, ktoré potom postupom
času zmizly celkom. Kresťania po „obrátení svojom
ostávali obyčajne pri občianskom postavení svojom,
keď sa to srovnávalo s 'náboženstvom ich; ale keď ba
dali, že _povolaniesvoje nemóžu plnit bez nebezpečenstva
28
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modlárstva a hriechu vóbec, nuž Opúšt'ali ho: preto
mnohí nechcelí ani nadfalej zastávat' verejné úrady
štátne; ani nezaoberali sa maliarstvom, sochárstvom,
stavitelstvom, hudbou, ba ani peňažníctvom, lebo po
važovali' to za nedovolené, aby od peňazí požadovali
úroky. Ináč každá spravodlivá práca bola im po
čestnou.
Táto vážnost a prísnosť krest'anská objavovaly sa
i v súkrorřmý'ch kruhoch rodinných. AčkoÍvek kresťania
tejto doby velmi zvelebovali a obÍubovali si svobodný
stav a považovali nevinnost a čistotu jako nadprirodený
dar Boží, tak že mnohí nevstupovali do stavu manžel
ského, i mnohé útle panny a mladistvé vdovy skladaly
sÍub večnej čistoty, predsa mali vóbec stav manželský
vo velkej úctivosti, nehladiac na to, že i sám štát rimský
vynášal veliké pokuty na tých občanov, ktorí sotrvávali
v svobodnom stave. A keď niektorí bludoverói tvrdili,
že krest'an nemá vstupovať do stavu manželského, ani
požívat' masa a, vína, nuž. vyslovily »Ustanovenia apo
štolskéc (Constit. Apost. VI.- 10, II) manželský stav za
oprávnený a_potrebný týmito slovami: »Hovorili „sme,
že všetko .stvorenie Božie je dobré a nič nemá. sa od
vrhOVat'jako zlé: ba že Všetko to, čo spravodlive sa
požíva k udržaniu tela, najlepšie je; lebo všetko, hovorí
Písmo, bolo velmi dobré; 'veríme, že zákonné man
želstvo a zploďov'anie detí je ctihodné a čisté, lebo ku
množeniu Íudského pokolenía učinená je rozličnost'

podoby v Adamovi a v Eve.“ Tertullian

menuje

stav manželský velkou sviatosťou (De anima c. II.). Stav
manželský uzavieral sa V' pritomnosti biskupa, ktorý
požehnával snúbencov (sv. Ignáca list sv. Polykarpovi
c. s.); i považovaný býval za nerozlučitelný, tak že
mnohí krest'a'nia viacej, ani len po smrti druhej čiastky;
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znovu nevstupovali do stavu manželského (Klemens
Alex. Strom. II., 23.). S pohanmi neuzavierali krest'ania
stav manželský, a keď sa to dakedy i- stalo, bolo to
velmi karhané a taký svázok bol vyhlásený za ne
zákonný a neplatný, čo tvrdia i učitelia církevní Ter

tullian

(De monogam. c. 7.) a sv. Cyprian

(De

lapsis). lba stav manželský, ktorý bol'íuz-avretý pred
sv. krstom s pohanskou stránkou, trpel sa. jako dovo—
lený; ale krest'anská stránka usilovala sa všemožne, aby
priviedla druhů ku viere Kristovej. Ale i o takomto
miešanom stave manželskom hovorí s neodobrením &

neschvalovaním duchaplný Tertullian

(Ad uxor. II.

3 do 7.): »Keď majú byt' vydržiavané shromaždenia
služieb Božích, vtedy určí muž (inoverec) ten deň
k upotrebeniu kúpela; keď má byt' zachovávaný póst,
nuž pripraví hostinu; nikdy nevyskytujú sa váčšie pre
kážky skrze domáce práce, než práve vtedy, keď po—
vinnosti krest'anskej lásky vyvolávajú manželku z domu:
kde má nachádzat' Viera jej potravy, kde je posilnenie
ducha, kde požehnanie Božieřc Kresťanskí manželia žili
v domácnosti svojej jako sv'atí striedme, v zapíeraní
seba samých, pri častých póstoch, na modlitbách, a vždy
mali pred očima smrť VykupiteÍa svojeho, i pri každom
počínaní svojom značili sebe a dietkam svojim čelá

znamením sv. kríža. Tak píše Tertullian

(De cor.

militis c. 3.): »Pri každom kroku a pohybe, pri každom
príchode a vychádzke, pri obliekaní a obúvaní, pri
umývaní a pri stoloch, pri svetlách a v spálňach, pri
sedaní, i jakokoÍvek obcujeme, značíme si čelo znakom
kríža.: A tak domy rodin krest'anských boly súkrom—
ným chrámom.
A tento vážny a prísny duch krest'anský obživoval
a posvát'oval rodiny, man'želov, dietky, sluhov. Pokora,
28*
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t-sebazapieranie, čistota mravo'v, zbožnosť a pracovitost,
dobročinnosť a obetovavosť boly v živote rodinnom vo
velkej úcte. Kresťanstvo stvorilo a odchovávalo nových
Íudí: svedomitých občanov, verných manželov, milujúce
dietky, spolahlivých sluhov; slovom Íudí rázu plných,
šťastných, žijúcich dla Vóle Božej.
I ačkoÍvek V tejto dobe objavoval sa medzi pše
nicou i kúkol, nachádzali 'sa pojediní nemravníci, vlažní
vo Viere a Odpadlíci, nuž"predsa vo všeobecnosti vy
značujú sa kresťania nadzemskou čistotou mravov,
výbornou zbožnosťou nad všetkých súčasných pohanov
a Židov. Ano, kresťania stali sa soÍou zeme, svetlom
sveta, i skutočne obnovili tvár zeme.

Kresťgnská askésa.
Slovo askésa (áqxšyazc) znamenalo u niektorých

gréckych pohanských Íubomudrcov isté cvičenie,
zdržanlívý a prísny sposob života, podobne jako u gla
diatorov rimských a agonistov, ktorí miernym a riadnym
požívaním niektorých pokrmov & nápojov, či dietou,
a inou zdržanlivosťou pripravovali sa k verejným ih'rám
v amíitheatroch (divadlách), k zápasom a k dostihom
(behaniu o závod), aby V pružnosti a V síle udržoVali
telo svoje a tým snadnejšie dosiahli víťazstvo &ustano
venú odmenu, obyčajne vavrinový veniec. Na toto

naráža sv. Pavel (I. Kor. 9, 24 po 27), i napomína
veriacich k zdržanlivosti, aby V duchovnom zápase
svojom o kresťanskú cnosť dosiahnuť mohli korunu ne
porušiteÍnú. Ano, i Farisei židovski zachovávali istú
zdržanlivosť', ktorú však pestovali iba z pokryteckej

pýchya nadutosti,jako i Esseni a blud'árskiGnostici,
ktori opovrhovali hmotnými vecami jako zdanlive zlými,
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alebo prepiate nasledovali obradné a pokrmové pred
pisy židovské, dla ktorých považované bývali isté veci
za zlé a mravy poškvrňujúce.
Avšak krest'anská askésa mala celkom iné a to
vznešenejšie, nadzemské pohnútky; ona zakladala sa na
sv. evanjeliume. Kresťania V tejto dobe boli všetci Viac
menej nadšení za veci nadzemské, nebeské, i cvičili sa
V udusovaní pudov telesných a žiadostí (Rim. 13, 4;
Gal. 5, 17, 24), V zdržanlivosti, V mrtvení seba, V seba
zapieraní, V častom poste, V modlitbe a V iných du"

chovných cvičeniach; náchylnosti svoje te'lesné podro
bovali rozumu a rozum svoj krest'anskému učeniu:
a týmto spósobom povznášali sa k vyvýšenej _čistote
mravov & k svatému obcovaníu, i zasluhovali všetkým
právom, aby nazývaní bývali svátými. Predovšetkým
ošklívili si bujné pestovanie tela, 'ktoré zdalo sa im celú
podstatu a ráz človeka znižovať ku zverom. Ipoznavali,
že obmedzovanie pokrmov jak ohladom množstva ich
tak i jakostí, alebo póst, jaký už objavoval sa V Starom
zákone u Židov, je dobrým prostríedkom podrobenia
tela duchu (I. Kor. 9, —27),i premáhanie. diabolských
vplyvov (Mat. 17, 20). Ačkolvek všetci "kresťania sa
nestránili sV'é'ta, nuž predsa žili častoráz V utiahnutosti
od sveta na modlitbách, V svátom rozjímani a zacho

vávali nielen riadne a obyčajné cirkevné posty a dni
pokania, lež konali to i pri zvláštnych príležitosťach,
áno i pri Váčších a Vážnejších príhodách. Mnohi kre
st'ania udelovali z toho, čo usporili prísnym póstom,
chudobným bratom svojim a sestrám V Kristu; ale 20
trvávali i za dlhší čas v .sebazapieraní a V zdržanlivosti,
V samovolnej chudobe, stránili sa spoločenského obco
vania, venovali sa úplnému b'ezženstvu, svobodnému
stavu a večnej mládeneckej a pannenskej čistote. A pre
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mnoho bolo krest'anov toho času, ktorí viedli od útlej
mladosti svojej do vysokej stároby pre Krista podobný,
sebazapieranía plný život, skladali sÍub večnej čistoty,
chudobne sa šatili, skoro ustavične sa postievali, a celkom
sa odríekli spoločenského života, i používali každý bohu
milý prostriedok cnosti, aby sa mohli povzniesť ku
vyššej dokonalosti krest'anskej. Toto dosvedčujú medzi
mnohými svátými Otcami a učitelmi sv. Církve: sv.
Ignác (1—
r. 107. Ep. ad Polycarp. c. s.); Athena
go ras "(Legat.pro Christianis c. 33. r. I77.), ktorý tvrdí,
že »táto zvláštnost nepozostáva. v rečiach, lež v dókaze

a v presvedčení skrze skutky;
zdržanlivosti spočíva v nádeji
s Bohom (I. Kor. 7, 35); ďalej
drínský
(1- r. 212. Strom. III.

a dokládá, že základ
spojenía sa užšieho
Klemens Alexan
IS.), ktorý pripomina

túto zdržanlívost', následkom sÍubov prejavovanú („ cO
faul

npóůemv eůvoulíac

ó/lo/lom'aac jm) rýpaz, (Bira/wc

ňzapsvšrmi') a konečne zvláštne sv. Justin
(1- r. 167.
Apolog. I. c. II.), ktorý píše: »Mnohí sedemdesiatroční
mužovia a ženské, ktorí od mladosti boli krest'anmi, sú
poslal nepoškvrnení a ja som hotový medzi všetkými
triedami Íudskými označít' podobných.“ Takíto horliví

a prísneho života krest'ania menovalí sa ask étami
(danem-ač, ,azrouóai'oz, ěx/Íexra'w ěxlexrórspm),

i boli

od

'ostatných krest'anov *vysoko vážení a považovaný bol
zbožný príkladný život ich za výkvet ducha krest'an

ského.

\

Ačkolvek teda pravá krest'anská askésa, ktorá za
kládala sa na sv. \evanjeliume, požívala velk'ú vážnost
vo sv.Církvi, nuž zatracovala sa vždy nepravá askésa,
a sice taká, ktorá bola výstredná a zakládala sa na
pýche farisejskej alebo na essensko-gnostickom opo
vrhovaní hmotných vecí. Mnohé boje podnikať nútená
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bola sv. Církev toho času v tomto ohlade s výstred
nikami, ktorí nepochopovali úplne krest'anskú dokonalost
'(Mat. 19, II). Našli sa i horliví biskupi, ktorí v snahe
svojej, aby mohli povzniest' všetkých veriacich svojich
na najvyšší stupeň dokonalosti krest'anskej; prid'aleko
zašli a najm'a velké požiadavky malí ohladom pannen
skej čistoty. Takým prepíatym horlivcom bol Pinytus,
biskup na ostrove Krete. Sv. Dionys, biskup v Ko—
rint e odhováral horlivca od prepiateho počínanía jeho,
i napomínal ho, aby mal ohlad na krehkost' a slabost'
ludskú u v'áčšíny veriacich svojich. Medzítým sv. Otcovía
církevní vysokou chválou spr—evádzalitých, ktorí dobro
volne, pokorne a z vyšších pohnútok venovali sa svo
bodnému stavu a potrebné prostriedky užívali, aby za
chovali seba čistými a nevinnými.
l'ústovníci & mnísi.

Keď krest'anskí asketi, ktorí túžili po vyššej do
konalostí krest'anskej, žili pre seba modlítbe a skutkom
sebazapíeranía a mrtvenia prvotne medzi luďmi, alebo
i za kratší, alebo ža dlhší čas 0 samote blízko míest
a dedín, nuž niektorí horlivejší z nich už v tejto dobe
a najma v tret'om storočí opúšt'ali celkom spoločnosť
ludskú, i utiahli sa na divokú púšt', aby tam venovali
sa, až do smrti svojej v úplnej samote &odlúčeností od
všetkých ludi v ustavičnom spojení so Spasitelom Bož
ským prísnemu životu krest'anskému. Takíto aske'ti me
novalí sa pústovníkami
(rivala/1777012,
ěpqpíraz, ana
choreti = odlúčení od sveta ludia, eremiti). Obyčajným
obydlím ich bola v púšti nejaká jaskyňa v desných
skalných bralách, alebo chatrná chyžka, laura lebo cella
zvaná, ktoré pojedine obývali a v nich neobcovali až
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do smrti svojej s nikýgi. Avšak tí pustovnící, ktorí
neskor V istých určitých hodinách denných alebo noč
ných opúšt'ali osamelé, vzdialené a roztrúsené jaskyne
svoje alebo chyžky, a na jedno miesto sa schádzali
a iba tým úmysÍom obcovali medzi seboů, aby spoločne
prespevovali žalmy, čítavali sv. Písmo, a vzájomne sa
povzbudzovali vykladaním ije'ho k bohumilém'u životu,
menovaní boli mníchami
(Móvaloc, mon'achi, samo
tárí); a keď postupom času i bývalí spoločnb, nazývali

sa kláštOrníkmi
(xozvóýzraz,coenobitae, spoločný
život vedúci, rehoÍníci) a obydlia ich kláštorami
(;ravrzanýpzov, monasterium;

xozvóBzov,coenobium,

clau

strum).
Že títo pústovníci a mnísi, túžiaci po vyššej do
konalosti krest'anskej, vyhladávali samotu, to vysvetlit'
možno z prirodenej povahy Íudskej; lebo keď človek
chce rozjímat niečo alebo výhradne obcovať s Bohom
a slúžit' Jemu samému, potrebuje samotu, v ktorej ne
býva vytrhovaný z myšlienok svojich, ani pohoršovaný
od zlých "ludi—.
Preto už pohanskí Íubomudrci radi stránili
sa hlučného sveta a 'vyhÍadávali samotu, aby neboli
znepokojovaní od Íudí, keď —hÍadalia skúmali pravdu.
I proroci u Židov žili obýčajne na púšti a pred prí
,c_hodomPána Ježiša Krista obÍubovali si samotu v púšti
Esseni žídovskí a_ Therapeuti egyptskí. A sv. Ján

KrstiteÍ,

predchodca Pánov, viedol prísny samotársky

život na púšti, kde i oznamoval zástupom príchod Vy
kupitelov, a pripravoval krstom i pokaním k nemu.
Ano i sám Pán ]ežiš Krištu's dal priklad k takémuto
pústovníckemu, životu. Prv, než začal učit', vedený je
Duchom Svatým na púšt' Kvarantaniu, kde sa postíl za
štyridsat' dní a noci, modlil a rozjímal. A počas vzne
šeného učitelského úraduISvojeho vyhladával častoráz
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samotu na púští, vystupoval pa vrchy a celé noci zo
trvával V obcovaní s Otcom Svojim nebeským. I častoráz
vyzýval k _nasledovaniu Seba samého učenikov a poslu
cháčov Svojich (Mat. 19, 21): »Keď chceš byt' dokona
lým, iď, predaj, čo máš, a'rozda'j chudobným, i budeš,
mať poklad na nebi: a pod, nasleduj Mňale Povzbudení
slovami Spasitela nasledovali skutočne pn'klad Jeho sv.

apoštolovia, učeníci a nesčíslný počet ver-iacich,3%
to vidíme už u prvých krest'anov v Jerusaleme (Skut.
ap. 2, 45), ktorí vážne odhodlaní boli zapierat seba,
znášat' križ svoj, nasledovať Jeho, výlučne slúžit' Bohu,
jakoby ani neobcovali. medzi Íuďmi. I pústovnicia mnísi
v tejto dobe nasledovali radu a priklad Spasitela Bož
ského. Opúšt'ali hlučný marný svet, íšli na púšt', iba
divokými zvermi obydlenú, trávili život svoj na mo
dlitbách, v nábožnom rozjímaní, v práci, v chudobe,
v dobročinnosti a v čistote anjelskej. A krem toho
k tomuto pústovníckemu & mníšskemu životu ponúkaní
boli v t'ejto dobe mnohí askéti tým, že poznávali počas
krvavého prenasledovania kresťanov,v tret'om a začiatkom
štvrtého storočia ničomnost' a mámost' tohoto sveta a
rozkoší jeho, i neistotu hodinky smřti. A keď počínal
miznút' dokonalý život kresťanov v mestách a v dedi
nách, poznávali mnohí horliví kresťania, že pokazit sa
móžu v spoločnosti Íudskej a že večnost' závisí od toho,
jako použije sa krátky čas života pozemského; ivedení
boli na púšt' do bohumilej samoty. Mnóhí povolaní boli
riadnym a mimoriadnym pozvaním prozretelnosti Božskej
a milosti k tomuto mimoriadhemu a opravdive kajúc
nemu životu.
A títo pústovníci a mnísi, ktorí žili,_jako anjelia
a žalmami svojimi a chválospevami dňom a nocou
obživovali divokú púšt', poskytovali zkazenému svetu,
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podobne jako svatí mučeníci, ktorí ochotne vylievali
krv svoju za pravdu Božiu, nádherné & povznášajúce
divadlo.
Prví pústovníci & mnisi.

Počas—krvavého

prenasledovania

ukrutných cisárov Decia

kleciana

krest'anov

za

(od r. 249. do r. 251.),Dio

(od r. 284.do r. 303). a Maximina Daju

(r. 3II.) utiekali mnohí krest'ania, aby vyhli prenasledo
vaniu, do púšt' egyptských a arabských, do hór a na
ostrovy, kde živili sa prácou ručnou a občerstvovalí sa
modlitbou, rozjímaním a sebazapieraním. A ked'prestalo
zúríť prenasledovanie, zostalí na týchto púšt'ach mnohí
zbožní askéti, ktorí velmi si oblúbili tento tichý a samo
társky život. A zbožný život týchto bohumilých pústov
níkov bol velmi už-itočný sv. Církvi; lebo slávíli Skvelé
víťazstvo duch nad .telorn, milost' Božia nad krehkou
prírodou Íudskou, božská' síla a moc krest'anstva nad
zkazeným svetom, ktorý hovel náruživosťam a neprá
vost'am. A tak vypestoval si milostivý Boh, ktorý stráži
starostlive nad sv. Cirkvou Svojou, v týchto púšt'ach
Íud sv'atý, ktorého podivuhodné priklady a vzory cností

premáhat' maly a vyrovnávat nákazu sveta a pohoršenia,
zapríčínené najm'a bludovercami, i ktorý Íud povolaný
bol, aby pokračoval v príkladnom vyučovaní sveta, čo
driev tak výdatne konali sv. vyznavači a mučeníci.

Zpomedzi mnohých prvých pústovníkov

vy

značuje 'sa sv. Pavel bohumilým príkladným životom
svojim, ktorý opísal nám sv. Otec cirkevný Hieron ym.
„Prvý tento známy a slavný pústovník narodil sa r. 228.
v meste Thébach, v kraji dolnej Thebaidy v Egypte,
zo zámožných krest'anských rodičov, ktorí starostlive
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vychovávali jeho. Popn' vedečkom vzdelani svojom pre
javoval mladík velkú náklonnost k zbožnému životu.
V páťnástom roku života ztratil rodičov, ktorí zanechali
jemu velký majetok. Zbožný mladík nenachádzal pote
šenia v bohatstve. Keď r. 250. ukrutný cisár Decius
začal zúrit' proti krest'anom a v Egyptepohanskí vladári
mučili po mestách nevinných krest'anov, opustil dvadsať—

dvaročný mladík rodné mesto Théby a uchýlil sa ku
sestre svojej, ktorá vydatá bola na vonkove. Ale keď
zbadal, že vlastný lakomý švagor, ktorý túžil po stat
koch jeho, chce ho zradit' pohanskému súdcovi jako
horlivého krest'ana a vydat', utiekol rozžalostený na púšt',
ktorá ležala medzi vrchami thébaidskými. Po dlhšom
potulovaní prišiel sv. Pavel k skalnatému vrchu, na
ktorom našiel v brale ukrytú jaskyňu. Vstúpil do nej,
i našiel ju dosť priestrannú k obývaniu; na- vrchu bol
otvor, cez ktorý padalo svetlo, preklenutý stiennymi
haluzami a listami velkej palmy jakoby záclonou proti
horúcemu slncu poludnému. Prameň čístej čerstvej vody
vyvieral bltotave z jaskyne a stekal potóčkom s vrchu
k rovine. Túto jaskyňu vyvolil si sv. Pavel za obydlie.
Palma ovocím svojim poskytovala pokrm jemu, širokými
listami svojimirúcho, keď obnosil staré; prameň vody
uhášal smád jeho. Tak žil na vrúcnych modlitbách a vo
sv. rozjímaní a ustavičnom Spojení s Bohom vzdíalený
a zabudnutý od Íudí. Život pústovnícky tak si oblúbil,
že nechcel viac navrátit' sa do hlučného—sveta; lež
modlit' sa chcel až do smrti svojej v pústovni svojej za
hriešnych Íudí. A milost' Božia naplňovala srdce a myseÍ
jeho útechou nebeskou a šťastím. Denne modlieval sa
tristo modlitíeb; v lone mal tristo kamienkov a po
každej modlitbe odložil na stranu jedon kamienok. Po
tridsíatom roku vyschla palma, ktorá živila pústovníka.
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A _zbožný sluha Pánov oprel sa o vyschlý peň palmový,
i 'pohrúžil sa do hlbokého rozjímania o márnosti a ne
stálosti 'všetkého na tomto svete. Milost' Božia postarala
sa o sluhu Svojeho divotvoř'nýmSpósobom. Jako niekdy
proroka. Eliaša, podobne živil Boh"sv. Pavla, keď mu
posielal skrze havrana každého večera pol chleba. A
tak—žil sv. PaVel vyše devát'desiat rokov v pústovni
svojej v ustavičnej modlitb'e, v- sv'.-rozjímaní, v plneni
vóle Božej, a tichost' mrtvej púšte prerušovaná bola
iba chválóspev'ami jeho a žalmamif.. Roku 340. dostal
riadenim Božím 'prvú a poslednú návštevu tvora Íud
ského. Dobrotivý Boh zjav-il sa inému h'orlivému sluhovi
Svojemu, ktorý na druhej strane púšte viedol bohumilý
život; bol to sv. Anto-n', ktorému naloženo bolo, aby
vyhladal'istaršieho pústovníka, než je on sám, Po dvoch
dňoch a nocach za stopami sm'ádnej divej šelmy prišiel

k jaskyni. Keď sv. Pavel
pred pústovňou svojou
zazrel človeka, nalakal sa a zavrel vchod jaskyne.
Deváťdesiatročný starec sv. Anton klopal, prosil o
vpustenie a plakal. Keď to neosožílo, padol na kolena
a volal: »Znáš, kto som; a Ten,. ktorý posiela mňa,
zjavil tebe, prečo som prišiel. Pravda .je, že nie som
hoden uzret' tvár tak velkého muža; ale je tomu druhý
deň, čo chodím po púšti za tebou, a teraz', keď som
našiel teba, zatváraš dvere predo mnou, ktoré otvorené
nechávaš zverom púšte. Lež treba ti vedet, že sa ne
pohnem z tohoto miesta, kým neuvidím teba; nedo
mnievaj sa, že ma unuješ. Už slnko dokonalo skoro
polovicu púti svojej, čo klopem; tu zotrvám dňom
i nocou a to tak dlho, kým nezomrem. Keď nechceš
živého prij'at' mňa, nuž predsa otvoríš aspoň vtedy, keď
po smrti mojej odovzdávať budeš „telo moje zemím: Sv.

Pavel

otvoril pústovňu svoju; privítal a objal srdečne
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sv.. Ant—ona; oba menovali sa vzájomne menami a
vzdávali s detinskou radosťou chválu a vďaku dobroti
vému Bohu, ktorý sviedol ich Spolu. I sadli-.si na skalu

vedla prameňa a sv., Pavel

riekol: »Drahý brate'mój,

vidíš pred sebou človeka, za ktorým si 'túžil, ktorého si

hladal namáhavef hla postata moja je zronená, vysoký
vek vložil na mňa "rameno svoje, t'archa rokov sklonila
hlavu moju, vlasy moje vypadaly, brada zošedivela, 'telo
dozrelo ku žatve. Avšak rozpravaj mi, čo sa teraz deje
tam vo svete. 'Či sú .Íudía vždy ešte rovnako zlými?
A či hriech ešte. zapríčinuje mnoho zkazy? Či prestalo
už modlárstvo? Či ešte nútení bývajú ludia, aby vzývali

bohov z dreva a kovu? Či panuje ešte nádhera a roz
koš? Či sú ešte ludia na sVete, ktori sú žiarliví na pa.
novanie svoje a' na velkosť svojuPc Keď takto sa sho
várali medzi sebou, priletel havran a položil k nohám
sv. Pavla celý peceň chleba. I riekol sv. pustovnik
s úsmevom anjelským: »HÍa, 'jaký dobrotivý je Pán
Boh náš! Behom šest'desiatich _rokov posiela mi denne
pol chleba týmto spósobom & dnes, keď si ty prišiel,
posiela celým: Ěakovali milostivému Bohu za dar, ktorý
poslal .im; prežehnali chlieb, jedli z nebo a napili sa
z pramenistej' vody. Vkročíli do jaskyne a celú noc
zvelebovali Boha spevami a modlitbou. Na svitaní dru

hého dňa
mój! Už
slúbil mi,
by som s

riekol sv. Pavel host'ovi svojemu: »Brate
dlhý čas viem, kde bývaš na púšti a Boh
že ty jako ja neprestaneš slúžiť Jemu. Rád
tebou zotrvával ešte tu; ale hodina moja už

sa blíži. Boh poslal teba ku mne, aby si uložil telo
moje do zeme, z ktorej je vziate. Iď, keď chceš,. a d'ones

plášť, ktorý ti dal biskup Athenás,

i prikryj nim

mrtvé telo moje.az S t'ažkým srdcom rozlúčil sa svatý

Anton so stotrinást'ročnýmsv. pústovníkom Pavlom
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a navrátil sa do obydlia svojeho. Keď uzreli niektorí
učeníci sv. Antona, zvolali: »Otče, kde ste boli tak
dlho? Synovia vaši strachovali sa o vás.a Sv. Anton
vzdychol: »ja nešťastný hriešník! Ach, ja nezasluhujem
meno pústovm'ka! Videl som Eliaša, videl som ]ána
Krstitela na púšti, áno videl som. Pavla v rajila
Vkročil do chyžky, vzal plášť a odíšiel. Keď na treti

deň vkročil do jaskyne; našiel sv. Pavla

nepohnute

kÍačat' s rozpiatymi rukami. Ticho blížil sa k nemu;
lého. myslel, že sa modlí. PokÍakol k nemu, i modlil sa;
ale keď—népočul obyčajné vzdychanie, jeho., zbadal, že
je mrtvý. I zvolal: »Oj zbožná duša, ktorá ani v smrti
neprestáva konat, čo konala za živala I zavinul"mrtvé
telo sv. Pavla, do prineseného plášta, i položil ho do
hrobu vykopaného skrze dvoch s púšti ta pribehnuvších
levov; ktorý pri skrúšenej modlitbe zmáčal hojnými
slzami. Rúcho sv. P avla, zhotovené z listov palmových,
"Vzalsi jako drahocennú pamiatku, i nosieval ho v slavné
dni veÍkonočné. Sv. Pavel, prvý .půstovník zomrel
na konci roku 340. v 113.roku zbožného života svojeho.
V tom istom čase čo sv. Pavel,
žil,. jako spo
menuté, v Egypte na púšti i bohumilý pustovnik sv.

Ant on, ktorý stal sa zaklaďateiom mnichov kláštor
ských.
Sv. Anton -uzrel svetlo Božie r. 251. za pano
vania ukrutného nepriateÍa kresťanov cisára Dec'ia
v meste Komane pri Heraklei v horňom Egypte._Vzne
šení, bohatí, kresťanskí rodičia jeho dali najlepšie kre
-st'anské vychovávanie synovi. svojemu; preto už jako
chlapčok nemal žiadnej radosti na ihrách a zábavách
rovesnikov svojich; lež netúžil ani po vysokých vedách,
ale cítil sa byt neodolateÍne pútaným k ustavičnej mo
dlitbe a k rozjímaniu o marnosti sveta. Keď mal asi
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osemnást' rokov, zomrelí rodičia jeho a krem malej
sestričky nemal žiadnej rodiny na svete; s touto na
vštevoval horlive služby Božie, žil doma askétický život
a pilno čítaval sv. Písmo. I počul raz v chráme slová
sv. evanjeliuma (Mat. 19, 21), ktoré povedal Pán Ježiš
bohatému mládencovi: »Keď chceš byt' dok nalým, iď,
predaj, _čo máš, a rozdaj chudobným, i b deš mat'
poklad na nebi: a poď, nasleduj \Mňala Tieto slová
zdaly sa jemu samému znieť, i působily tak mohútne
na zbožného mládenca, že odpredal otcovský podiel
svoj, rozdal chudobným a- sebe ponechal iba malú
čiastku. A keď zase počul V chráme (Mat. 6, _34): »Ne—

starajte sa o zajtrajší deňx, rozdal i ostatný skrovný
majetok chudobným, i odišielna neďalekú púšt'. Vystaval
si 'chyžku, živil sa prácou ručnou, pletením _rohože
z trstiny a Sítiny, a občerstvoval sa modlitbou .a svatým
rozjímaním; častejšie navštevoval zbožného starého
pustovnika Amona, ktorý býval medzi hrobami, aby
ním uvedený bol na cestu vyššej dokonalostí krest'anskej..
Tu zápasit' treba bolo mladíkovi s ťažkým pokúšaním.
Predstavovalo sa jemu, jak velké požitky života dal
Boh jemu bohatstvom a vznešeným rodom, ktorými
opovrhol. Púšt' zdala samu smrt'ou hroznou v opuste
nosti. Lákaný býval čierným tuše'ním, jakú rozkoš
poskytuje láska' milovanej manželky a jak »blažený je'
muž s dietkami jako olivové ratolestí okolo stola.<<Na
padla mu myšlienka, kolko dobrého by vykonat“mohol,
jakej slávy 'dojsť vo svete! V takomto zápase svíjal sa
na zemi a často volával: »Kde si bol, Pane a Maj-stre

mój, že si tu“nebol od počiatku boja mojehoh Eo
takej strašnej zkúške vystúpil raz pred pústovňu svoju,
spinal v rozhorčenosti ruky svoje k nebu a zvolal:
»Pane, rád — rád by som stal sa dokonalým, ale
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myšlienky moje hatia a ničia mala I modlil sa ešte
skrúšenejšie a pracoval usilovnejšie. Pokrmom bol mu
razdenne pred západom slnca suchý chlíeb; nápojom
bola mu voda a posteÍou v noci rohožka alebo tvrdá
skala. Milost Božia posilňovala zbožného pústovníka,
že postupoval vždy vyššie V kresťanskej dokonalosti.
V tejto púšti žil do tridsat'píateho roku svojeho. Keď
zvedaví „ludia znepokojovat' začali jeho, podal sa hlbšie
do divokej púšti, usadil sa v rumoch starého hradu a žil
v ňom od všetkých Íudí vzdialený a odlúčený, že nikto
o ňom nevedel, iba ten, kto donášal chlíeb jemu. Tu
prežil v prísnom pokání skoro dvadsat' rokov. Býval
v skrovnej jaskyni, odev jeho bol z kože, požíval chlíeb,
soÍ a vodu raz za deň a to po západe slnca, častoráz
iba každý druhý deň; celé noci skoro modlil sa a pre
Spevoval žalmy, a keď si chcel odpočinúť trochu, Íahol
si na holú zem Vjaskyni. Navzdor tajného pústovníckeho
života jeho rozniesla sa o ňOm široko daleko slavná
povest'. Počas krvavého prenasledovania krest'anov za

cisára Diokleciana

utiekli mnohí na púšť a stali sa

pústovníkami. Roku 305. bolo objavené obydlie sv.
Antona zbožnými pústovníkrni, ktorí ubytovali sa boli
okolo zrúcanín starého hradu v drevených chyžkách.
I prosili prísneho pústovníka, aby sa stal učiteÍom ích
a vodcom na ceste krest'anskej dokonalosti. Sv. Anton
vyhovel prosbe ich a ustanovil jednoduché, krest'anské
pravidlá života. Tak povstala prvá spoločnosť pústov
nickych mnichov, ktorí bývali v jednotlivých chyžkách,
vyhladávali 'ručnou prácou chlíeb svoj, ktorý im jedine
slúžil za pokrm, spoločne sa modlievali v istých hodi
nách, zvelebovali Boha žalmami a chválospevami a slyšali

učenie Pána ]ežiša Krista z úst sv. Antona,

ktorý bol

im vzorom a príkladom všetkých cností. Časom sostúpilí
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sa učeníci sv. A nton a ešte v užšíe bratstvo vo F aiume
v kraji Thebaide, kde položený bol základ k spoloč
nému bývaniu mníchov v jednom dome či V kláštore.
A tak stal sa sv. Anton otcom kláštorských mníchov
(cenobitov, xoevóBerae),jako už driev súčasník jeho sv.
Pavel otcom opravdivých pustovnikov (erernít'ov).
POpri riadení pústovníkov a mnichov egyptských
staral sa sv. Anton i o všetky osudy sv. Církve. Keď
r. 311.v Egypte, najm'á v meste Alexandrii sa cisára

Maximina

Daju

pohania prenasledovali kresťanov,

objavil sa vo skrovnom a drsnom súkennom a koženom
rúchu svojom V Alexandrii a utvrdzoval krest'anov vo
sv. viere; rozzúrení pohania nedotkli sa horlivého starca,
lebo svátost jeho odzbrojovala katov. A keď prestalo
prenasledovanie, navrátil sa sv. Anton na půšť, na—
vštevoval bratov mníchov a pústovníkov, ktorí z miest
zutekali v zástupoch, jakoby založit' chceli- na púšti
nové královstvo Božie, kde neprestajne modlili sa, pre
spevovali žalmy, postíli sa, plíetli' koše a rohožky, a čo
vyrobili, rozdávali chudobným. Keď pre nával nových
učeníkov .bad'al sa byt' znepokojovaným v prísnom
živote svojom, utiahol sa ešte hlbšie do púšti, i usadil
sa na vrchu *Kolzim pri Červenom mori, kde sám
býval vzdialený tri dni cesty od. učeníkov Svojich a živil
sa ovocím palmovým a z úrody zahrádky, ktorú obrábal
si sám. Ale i v tomto skrytom útulku našli ho pústov
nici, ktorí postavili chyžky svoje neďaleko pústovne jeho;
i založili .na úpáti vrchu nový kláštor, Pispir menovaný,
a prosili sv. Antona, aby aspoň za týždeň alebo za
dva raz prišiel do kláštoru ich a hlásal slovo Božie.
A sv. Anton učinil im po vóli. Toho času založil tam
i kláštor pre bohumilé p_anny, mnišky, ktoré stály pod
d'ozorom vlastnej sestry jeho, ktorá ho ,pa púšt' nasle
29
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dovala, keď sa bola s ním sišla na ceste do Alexandrie.

Tým spósobom je sv. Anton i zakladatelom rádu
mníšok. A tak rozmnožil sa počet učenikov jeho, ktorí
bývali čiastočne v kláštoroch a čiastočne roztrúsených
chyžkách a jaskyňach, dla udania Ruňna na šest'tisíc!
Pri všetkej úcte, ktorú požíval, pri mnohých starost'ach
bol sv. Anton vždy pokorný, spokojný, zdravý a ve
selej mysle. AčkoÍvek udelil mu'Boh moc činit zázraky,
nedal tú moc znat' u seba. Keď mu raz priviedli ne
mocného, zlým duchom posadlého, riekol: »Človeče,
čo ma voláš, ja som človek, jako ty! Keď veríš v'Krista,
kterému slúžim, nuž iď, pros Boha vo Viere svojej, a

stane Sa tebe.: Keď mu sám cisár Konstantin

písal

list a učem'ci sa divili tomu, riekol pokorne: »Nedivte
sa, keď. vám cisár píše, veď je on iba človek; lež divte
sa radšej nad tým, že Boh dal zákon svoj Íuďom a že
skrze Syna Svojeho hovoril k nám.< A '„cisárovi odpo
vedal: »Teším sa, že zbožňujete Krista; plňte povinnosti
panovnícke; památajte na budúci súd a rozvažujte si,
.že je Kristus jediným, pravým a večným Králom.:
„Častejšie navštívili ho v púšti kupci, ktorí cestovali

popri pústovni jeho. Sv. Anton napomínal ich: »V
obchode sa vyrnieňa rovné za rovné a predavač do
. stáva tolko peňazí, kolko zbožie jeho je hodné. Ináč
je to so životom večným. To, čo Boh žiada od nás,
je nekonečne menšie, než čo nám slubuje za to. A keby
sme pracovali sto rokov a trpeli pre nebe, čo by to
bolo proti šťastnej večnosti? Keby niekto dal medenú
babku a mohol by za ňu ziskat sto dukátov, ten by sa
dlho nerozmýšl'al; ale kto dá celý svet, aby získal nebe,
či nebude zisk jeho nekonečne váčšíPc: Raz navštívili
ho pohanski Íubomudrci, aby pokúšali jeho. Sv. Anton
riekol: »Načo prišli ste k bláznivému človekoviPc Oni
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odpoveda'li: »Nie si blázon.<< A on privolal im:

»Nuž

teda buďte takými, jakým som ja!» A keď iní vytýkali
jemu, že nečíta spisy starých --Íubomudrcov, z ktorých
by poznal pravdu, pýtal sa ich: »Či bol duch alebo
písmena prvech Odpovedali: »Duch.c<Svatý muž riekol:
»Kto má teda zdravého ducha, “tennepotrebuje písmeny;
veď V prirode kniha-je otvorená, ktorú písal Boh.c Iní
Íubomudrci vytýkali jemu zase, že on a kresťania zve
lebujú Boha bez dókazov. Sv. Anton pýtaJ sa: »Jako
dosahujeme pravé poznanie vecí- a predovšetkým po
znanie Boha? Či ono povstalo skrze dokazujúce poznaníe
alebo bezprostredne vo viere? Či je poznanie skrze sílu
viery alebo skrze dokazy staršiePe: Pohanskí učenci od“
povedali: »Poznanie skrz vieru.o= Sv. Anton riekol:
-»Preto je poznanie skrze vieru vznešenejšie, než skrze
soňstické (mudrácke) uzavieranie. Všetkými sillogismami
svojimi neobrátíte nikoho z krest'anstva k hellenismu
(pohanstvu); lež my, ktorí ohlasujeme vieru v Krista,
níčime poveru vašu.: Sv. Anton navštevoval s času
na čas pústovnikov v chyžkách ich a v jaskyňach,
mníchov a mnišky v kláštoroch; ale zvačša žil utiahnuto
v pustovni svojej v prísnom pokaní a ustavičnom ob
covani s Bohom. Toho času navštívil znovu Alexandriu,
aby potvrdil krest'anov vo svatej viere a potom zase
vnuknutím Božím vedený, navštívil sv. Pavla prvého
pústovníka, ktorého ostatky i pochoval r. 340. Učenikov
svojich povzbudzoval takto: »Deti moje! My všetci
máme jedon úmysel; aby sme totižto na ceste, na ktorú
sme kročili, neunavene pokračovali. Nechnás neodstraší
dlhá práca; ale buďme so dňa na deň vždy usilovnejší,
jako by sme započali iba teraz . . . . Za namáhanie nie
kolkých rokov na tejto zemi dosíahneme večnúcdplatu
v nebi. A či je to niečo velkého,. keď sme odhodili
29*
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dom, dedictvo, zlato a striebro, ktoré zanechat i tak
bola by nás prinútila smrť, keby sme to neboli učinili
už driev z cnosti?
Prečo by sme nemali túžiť.po
dosiahnuti tých pokladov, ktoré nasledovat budú nás
i po smrti, totiž po nábožnosti, po spravodlivosti, po
striedmosti, po láske. k Bohu a ku blížnym, po tichosti,
po pravom poznani _právd Božích, po čínnej víere
v Ježiša Krista a po iných krest'anských cnost'ach?
Rozjímajme ustavične povznášajúcu výpoveď apoštola:
Ja zomieram každého dňa! . . . Preto buďme na stráži,
bratia moji, a usilujme sa día možnosti zachránit srdcia
svoje; lebo máme hrozných a úskočných nepriateÍov —
zlých duchov. Keď tito badajú, že kresťanía a zvláštne
mnísi sa usilujú, 'aby v cnosti vždy pokračovali, nuž
napadajú ich pokušem'ami, aby priviedli ich ku pádu.
Avšak 'horlivá modlitba, vytrvalé stráženie, prísne posty,
znamenie sv. kríža, živá Viera, detinská dóvera v Boha,
nepretvárená pokora — majú moc, že pokušitelia bývajú
hneď premoženíw Takýmito rečami oduševňoval sv.
Anton všetkých učenikov svojich, aby odhodlane po
kračovali na ceste ku krest'anskej dokonalosti. Na prosbu

sv. Athanasa

a iných biskupov opustil sv. Anton

ešte raz a naposledy obÍúbenú púšt' svoju a prišiel r. 355.
do Alexandrie, aby vydal svedoctvo pravde proti bez
božným bludárom Arianom, ktorí napadali dóstojnosť
Božskú Sp'asitela. Keď .tam kázal za niekolko dní o
Božstve Pána ]ežiša Krista, navracal sa potom na púšť

svoju, Sv., Athanas

zdržiaval ho; ale on riekol:

»Mních je jako ryba; táto prestane žiť, keď ju vezmeš
z 'vody, a mnich zahynie, keď Opustí samotua Svatý
biskup A't h an as odprevádzal ho až ku bráne mesta.
Keď prišiel sv. Anton na púšť, ponavštevoval pústov
níkov 'a mníchov, i odobral sa od nich a napomínal

ich: »Milé dietky! Neustávajte v horlivosti pri prácach
svojich a duchovných cvičeniach. Žijte tak, jako by
ste mali zomierat' každý deň. Usilujte sa s najvačšou
starostlivosťou, aby Ste sa zachovali čistí od každej, zlej
myšlienky ;. vynasnažujte sa, aby ste nasledovali Svatých
na ceste cností; chraňte sa každej spoločnosti s ka
cierami; zachovávajte úzkostlive ústne podanie Otcov
a neohrožene vytrvajte vo sv. viere Ježiša Krista, ktorú
ste poznali zo sv. Písma a ktorú šom sa ja usiloval tak
často vštepovat' do paměti vašej a učinit' pósobiacou
v duši vašejm Po týchto slovách odišiel do pústovne
svojej, do ktorej odprevádzali ho iba dvaja učeníci,

Makarius

a Amatus.

Po krátkorh čase oznámil

učeníkom svojim, že skoro umre, i aby pochovali hneď
telo jeho a neprezradíli nikomu hrob jeho. Pred po
sledňou hodinkou svojou obnovil tento rozkaz a riekol:
»Až pride deň vzkriesem'a, obdržím toto telo neporu

šené. Rozdelte si rúcho moje. Biskupovi Athanásovi
dajte ovčiu kožu moju i s plášťom, na ktorom som

spával; biskupovi Serapionovi

dajte druhů. kožku

ovčiu; podržte si súkenné rúcho. Ostatne, dietky moje,
majte sa dobre; Anton odchádza od vás a nebude ho
medzi vami viacej. Pane, prepust' služobnika Svojeho
v pokojilc Po týchto slovách sladko usnul v Pánu
r. 356., v 105. roku svatého života svojeho. Učeníci jeho

Pachomius, Amonius, Makarius, Hilarion,
Basilius
spojili ešte užšie pústovníkov a mníchov
v braterstvá kláštorné.
Sv. Athanás, ktorý Opísal život sv. Antona,
hovorí s nadšením o; učeníkoch jeho: »Kláštory ích su
chrámy, v ktorých plynie celý život pri speve žalmov,
pri čítaní, na modlitbe, pri poste a nočnom strážení;
v ktorých všetka nádej zakladá sa na poklady budúceho
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života. Všetci spojení sú svázkom divotvomej lásky,
i pracujú menej pre zaopatrenie svoje než pre potreby
núdznych. Obydlie ich je jakoby široká, celkom od
ostatného sveta oddelená zem, ktorej prešt'astní oby
vatelia nemajú žiadnej inej starosti, iba tej, aby sa
“cvičiliv spravodlivosti a zbožnOsti.c

Služby Božie & cirkevná kázeň.
Zovnútorné služby Božie & svátotajné mlčanie.
Ačkolvek Pán Ježiš “Kristus od vyznávačov Svo—
jich žiada (Ján 4, 23—24), aby, keď Boh je čistý duch,
klaňali sa ,nebeskému Otcovi v duchu a v pravde:
predsa vidíme u prvých krest'anov, že popri vnútornej
službe Božej i zbvnútome vyznávali a zvelebovalí Boha,
klaňali sa Jemu a slúžilí, i vzývali Jeho. A túto dvojakú
službu Božíu podmieňuje už sama bytosť človeka, na
obraz Boží stvoreného. Človek pozostáva z duše a z tela;
a dla tejto podstaty a prirodzenosti prejavuje nutne
i r/lgboženstvo svoje vnútome a zovnútorne. Pozorovat
to už možno u samých pohanov (Sv. Augustin proti
Faustovi 19, II) a najma u Židov. A keď Pán Ježíš

Kristus založil vidomú

sv. Církev,

nuž mali i kre

sťam'a hneď od počiatku popri vnútornej, duchovnej
službe Božej a to dla vůle a prikladu samého Zakla
dateÍa Božského

(Mat. 5, 14—16; 6, 9—13; 19, 13;

Ján 17, I; Luk. 22, 41) za časov apoštolských i zovnú

tornú, vidomú bohoslužbu

svoju,vlastnémodlitby

svoje, žalmy a chválospevy, spoločné čítanie a vykla

danie sv'átého Písma, obetu', sviatosti (Skut. ap. 2, 46 —'47;
Kol. 4, 16; Ef. 5, 19; Kol. 3, 16; I., Tim. 3, 16; Kor.
12, 28—30; Skut. ap. 2, 42; I. Kor. 11, 23—25; Mat.
28, 19; Skut. ap. 8, 14—17; Jak. 5, 14 atd.), slovom

mali obrady svoje, zovnútorné služby Božie. A tieto
zovnútorné služby Božie a obrady rozviňovaly sa po
časoch apoštolských vždy určitejšie a ústrojnejšie.
Avšak jako nadsmyseÍné hlboké tajomstvá učenia
Spasitelovho, jakým je učenie o vtelení Bohočloveka,
o najsvátejšej Trojici Božej, o svatých sviatosťach, —
podobne i bohoslužobné obrady a výkony pri nekrvavej
obete Nového zákonu a pri udelovani svatých sviatostí
zachovávali krest'ania od prvopočiatku a i v tejto dobe
vo velkej tajnosti pred nepovolanými Íuďmi a najma
pred zúrivými Židmi a pohanmi, aby nevystavovali ich
zneucteniu, znesv'áteniu a posmechu, i aby vzbudzovali
a napínali u tých, ktorí zamýšÍaJi vstúpit' do lona sv.
Církve, horúcu túžbu. po týchto svátotajných vecach.
Činili to prví krest'ania v trapnom položení svojom
s velkou úzkdstlivost'ou a starostlivost'ou dla pokynutia
SpasiteÍovho, ktorý riekol (Mat. 7, 6)': »Nedávajte svaté
psom, ani nepohadzujte perly svoje pred svine: aby
snáď nepošliapaly ich nohama 'a obrát'ac sa neroztrhaly
vás !ocÁno nasledovali i priklad UčiteÍa Božského, ktorý
používal pri učení svojom zahalené, tmavé podobenstvá,
a iba pomaly s múdrou obozretnost'ou zjavoval učeníkom
svojim a poslucháčom to, čo“ z počiatku nemohli ešte
zniesť (Ján 16, 12). Veď už svatí apoštoli nasledovali
Majstra svojeho nebeského (I. Kor. 3, 2; Žid. 5,12—14),
keď zvolna, s kroku na krok postupovali pri vyučovam'
tých, ktorí »potrebovali byť učinení prvým počiatkom
rečí Božích a jako ti, ktorí potrebujú 'mlieka, nie ťaž
šieho pokrmua duševného, o hlbších tajnost'ach viery.,
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zvláštne o ospravedlení skrze obetu smrti Kristovej,
o Stálom trvaní obety V sviatosti Oltárnej atď.. Takým
spósobom povstala už za časov apoštolských kázeň

s-Vátotajného

mlčania

(Disciplína'arcani), ktorá

V tret'om storočí často pripomínaná býva_ jako dávno
a „nie iba vtedy uvedena do ,sv. Církvi. To dosvedčujú
nejasné bludné chýry, ktoré pohania zlostne roztrusovali
o učení krest'anskom a zvláštne o tom, čo deje sa pri
krest'anských bohoslužbách a obradoch. To 'dokazujú
symbolické vyobrazenia v katakombách a verejné reči
biskupov a kňazov, pri ktorých sa súčasťovalí nielen
veriaci, ale iŽidia a pohania, keď rečnik o tajomstvách
náboženstva kresťanského iba podotkol: »Posvatenci
vedia to, veriací Znajú to.c Ba ihorlíví učení Apologeti
(obranci Viery) boli velmi zdržanliví a úzkostliví V reči
svojej, kedykoÍvek prednášali hlboké tajomstvá kresťan

ského náboženstva. A keď sv. justin

prinútený bol

i narušit svátotajnú mlčanlivosť V oči zlostnej pomluve
zaslepených pohanov, ktorí tvrdili, že krest'ania vo shro
maždeniach svojich požívajú Íudské maso, páchajú ne
cudnosti, -— nuž predsa velmi stručne a zahalene
opisuje krest'anskú bohoslužbu, aby ukázal, jakú obetu
nevinní kresťania prinášajú Bohu. A tak čí'm ťažší bol
predmet ku pochopeniu pre slabý rozum Íudský, tým
Viac bola táto kázeň svátotajného mlčania zachovávaná
u- kresťanov tejto doby. Najma ostražíle pokračovali
'biskupi a kňazi V tret'om_ storočí vo vyučovaní tých,
ktorých pripravovali ku prijatíu sv. krstu.
Slávenie sv. Omše.

Svátotajné mlčanie zachovávané bolo u krest'anov
velmi úzkostlive V prvom rade ohladom slávenia velkého

tajomstva Večere Pána, i Eucharistia

(sůlapwrča)

a Liturgia zvanej, ktoré slávenie tvorilo najúplnejšie
tajomstvené predstavenie celého diela vykupitelského
Pána ]ežiša Krista a bolo i strediskom a korunou
všetkej krest'anskej bohoslužby i V tejto dobe. Jako
v časoch apoštolských, podobne i teraz biskupi a kňazi
obetovali a posvát'ovali chlieb a víno, ktoré mocou
Božou premeňované
(»xaz-á „etapa/137W— u sv.

Justina)

alebo prepodstatn

ené (»transsubstan

tiatiOa, jako sa prvý vyslovuje Tertullian)

boly

v Telo a .Krv Spasitela, Pána našeho ]ežiša Krista.
Dosvedčujú to súčasní slavní učitelia a Otcovia církevní,
jako sv. Ignác (L. ku Smyrn. 7; Efes. 20 a Filadelf. 4),

sv. ]us'tin (Apolog. I.. 66), Tertullian
O vzkriesení '8; O krste 16), sv. Irenej

cieromV. 2, n. 2) a Klemens

(O čistote9;
(Proti ka

Alexandrinský

(Paedag. I., 6), jako sa všeobecne verilo vo sv. Církvi,
že vo Večeri Pána (Eucharistii, sv. Omši) obetované
a pósv'átené chlieb a víno sú opravdivým Telom a
Krvou Pána našeho Ježiša Krista. Dokazuje to i grécky
cirkevný rukopis,- pochádzajúci z tretieho storočia, ktorý
bol odhalený r. 1839. v meste francúzskom Ot yne
(Áutun) a v ktorom možno čítat': »Nasýt' dušug;svoju,
ó priatelu; prijmi medosladký svatý pokrm Spas1tela,
jedz a pij, rybu (V\QJYZ', ICHTHIS, t. j Spas1telá)
držiac v rukách svojich.<< A podobne jako sv. “Písmo

Nového zákonu menuje Večeru Pána obetou

(Ján

6, 52; Luk. 22, 19; Mat. 28, 28 ; Marek 14, 24; Žid. 7, 27;
9, 14. 20; IO, IO; 12, 13; I. Kor. 9, 13; 10, 14—22; 11,26),

nazýval i sv. Ignác (L. Efes. I; Filadelf. 4.) obrad
Eucharistie„(sv. Omše) obetou
(ůuaz'a), zrejmejšíe a
určitejšie ešte sv. Justin, ktorý vo shovore so Židom
Tryfonomg-__
pripomina

Eucharistiu jako obetu, v ktorej
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vyplnilo sa pruroctvo Malachiaša (I, 16 a nasl.)- a ktorá
býva konaná v celom svete k zvelebeniu mena Božieho,
ktorú však Boh neprijíma od nikoho iného mimo kňazov
Svojich, sv. Irenej (Proti kacier. IV., 17, n. 5) a naj
úplnejšie sv. Cyprian (List 63), ktorý hovorí: »Keď
Ježíš Kristus, Pán a Boh náš, Sám je najvyšším kňazom

Boha Otca, a Seba samého prvý obetoval jako obetu
(sacriňcium) a_ prikázal toto činit na pamiatku Svoju,
nuž ten kňaz opravdive zastáva úrad Kristov, którý to,
čo Kristus konal, nasleduje, a vtedy prináša pravú
a úplnú obetu v Církvi Bohu Otcovi.: Toto slávenie
Eucharistie či sv. Omše konané bolo s počiatku za
časov apoštolských takým iba spósobom, jako to Spa
sitel ustanovil pri Svojej poslednej večeri. S týmto slá
vením Eucharistie Spojené boly hody lásky (agapy), pri
ktorých súčastovali sa všetci krest'ania bez rozdieÍu po.
stavenia svojeho, ku ktorým prispievali všetci dla mož
nosti a z ktorých ostatky slúžily k udržovaniu chudob
ných a nemocných. Tieto obrady začínaly a končievaly
s_a modlitbou, prespevóvanim žalrnov a krest'anským
bratským polúbením (Rim. 16, 16; I. Kor. 16, 20; I. Peter
5, 14; Kol. 3, 16; Efes. 5; 19; I. Kor. 14, 26). Neskór,

keď po zničení chrámu jerusalemského a po zaniknutí
šl'avných obradov židovských kresťania celkom sa od
lúčili od židovstva, stávaly sa zvláštne krest'anské obrady
rozsiahlejšími a bohatšími, a bohoslužobné shromažďo
vania početnejšími. Pri týchto výnimečne krest'anských
bohoslužbách vyskytujú sa už modlitby za sv. Církev,
za obrátenie neveriacich, čítané bývaly listy apoštolské,
držaly sa krátke poučenia k vzájomnému povzbudeniu;
potom nasledovalo polúbenie bratské, ktoré mužskí
udelovali mužským, ženské ženským, ďalej obetovhníe
chleba a vína s vodou, posvátenie týchto skrze biskupa
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alebo kňaza a konečne udelovanie sv. prijímania všet
kým prítomným krest'anom.
V druhom stOročí opisuje sv. justin
(1- r. 167.)
slávenie sv. Omše takto (Apolog. I. 63): »Dňa nedel
ného schádzame sa všetci tí, ktorí bývajú v—mestea po
dedinách, do shromaždenia; tam bývajú čítané spisy
apoštolov alebo prorokov, kým to dovoluje čas (za
časov našich Epištola a Evanielium). Keď dokončí pred
čítatel, má predstavený (biskup) reč, v ktorej tieto
vznešené učenia kladie Íudu na srdce a povzbudzuje
k nasledovaniu (Výklad po Evanjeliume). I povstávame
všetci spolu naraz a vylievame modlitby svoje za seba,
za noVokrstencov a za všetkých Ítidí (terajšie modlitby
naše pred Epištolou); na to pozdravujeme sa polúbením
vospolok; potom prináša sa biskupovi chlieb a víno
s vodou smiešané (Obetovanie), tento prijírna ich a vzdáva
chválu a zvelebovanie najvyššiemu Otcovi skrze meno
Syna i Ducha Svatého, i odrieka poďakovanie a mo
dlitby za udelené dobrodenie od Boha (Prefácia a Kanon
pri premenení). A keď dokoná prosby a poďakovanie,
volá všetok 'prítomn-ý Íud: ,Amen. Diakoni rozdávajú
posvátený chlieb a víno všetkým prítomným (sv. prijí
manie) a roznášajú neprítomným.< A k tomu—zretelne
h'ovorí sv. Justin, čo súdi o tomto posvatenom pokrme
(Apolog. I. 66): »A tento pokrm menujeme Euchari'stiou
(„Kač :; rpogoi; aůnj xa/lsí'rac italó ýpív sůzapwríaů,

—

a nikto nebýva účastným jeho, ktorý neveri na pravdu
učenia našeho, ktorý nebol skór pokrstený na odpustenie
hriechov a znovuzrodenie a nežije tak jako žil i Kristus.
Lebo 'neprijimame (tento pokrm) jako obyčajný chlieb,
alebo jako obyčajný nápoj, ale jako Ježíš Kristus náš
Spasitel učinený je telom a na Seba príjal telo a krv
k vykúpeniu našemu, tak i my veríme, že skrze mo
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dlitbu, ktorá obsahuje slová Jeho, posvatený (požehnaný,
„sólapmrqůežaav rpogpiyv“)pokrm, ktorým nasýtené bý
vajú telo naše a krv premenenim
(„ěE ň: a?,uaxaž
aápxec xaz'á [lampa/liv rpšgoavrai' ýpa'wq, je Vteleného

Ježiša Telo a Krv. Lebo apoštolovia v památnost'ach
svojich, “ktoré napísali sami & ktoré menované bývajú
evanjeliami, zdedili nám, že to bolo skrze Neho nalo
žené im, keď vzal chlieb a s poďakovaním prežehnal
i riekol: To čiňte na pamiatku Moju („ TaBz-onazeírs až;
HV ávápvpažv poň !“) Podobne opisuje slávenie sv. Omše

Tertullian

\(okolor. 198.), ktorý pripomina (Apolog.

c. 39), že krem častí zo sv. Písma čítavané boly i druhé

spisy,jako listy“sv.Klemensa

Rimského

a sv. Po

lyk a r p a, alebo i život a smrt' sv. mučeníkov. Duchovné
reči (kázne) boly krátke; Origenes
(1—
r. 254.) bol
prvý kňaz, ktorý držiaval dlhšie reči a vysvetlovat' začal
sv. Písmo. A tak objavujú sa v tomto čase štyri hlavně

čiastkysv. Omše a sice: čitanie Epištoly a Evan
jelia s výkladom, obetovanie
(zpaagaopá,oblatio),
posv'atenie
(šzx/lqazg,ěm'x/lýaec,consecratio) a pri
jímanie (communio).A keď už za časov apoštolských
zavznieval velebný a povznášajúci spev žalmov a chválo
spevov pri službách Božích (Skut. ap. 2, 47), nuž to
dialo sa ešte teraz s váčšou horlivosťou pri slávení sv.
Omše, keď sa vždy viac nahliadalo, že cirkevný spev
dobročinne působí na povzbudenie. pobožnosti a nábo

ženského citu. u veriacich. Tak píše sv. Justin 3 po
chvalou o cirkevnom speve: »On povzbudzuje duše
k .vrúcej žiadosti po tom, čo 'OSpeVllje sa v hymnách
(chválospevoch), urnlčuje vzdorovité smyselné žiadosti,

zúrodňuje reč, obodruje bojovníkov cnosti v protiven
stvách ku zmužilosti a je ulavujúcim a liečivým pro
striedkom pre zbožných Oproti obt'ažnost'am životem
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Preto vysmieva i bezbožný pohanský učenec Lucian
zo Samosat y (1—
r. zoo.) krest'anov, že cež celé noci.
prespevujú chválospevy.
Avšak už koncom tejto doby rozširovaly sa tieto
štyri hlavné čiastky sv. Omše, ktoré sú dla svedoctva
sv. Otcov cirkevných póvodu apoštolského, rozmanite
.primeranými symbolickými obrady a krásnymi modlitbami,
ktoré podstatné formy neskorších obradov sv. Omše

častorázdoslovne objavujú. Ustanovizne

apoštolské

(Constitutiones Apostolicae), ktoré pochádzajú z tretieho
a zo štvrtého storočia, podávajú nám ďalší opis kre
st'anskej bohoslužby a najma slávenia sv. Omše; ony
della už obrad sv. Omše na dve hlavné časti. Prvá “časť

slavnostnej bohoslužby tvorila sv. Omšu pre kate
chumenov (Missa catechumenorum), ktorá trvala až
do obetovania; za ňou nasledovala druhá časť, sv.

Omša pre veriacich

(Missaůdelium), pri ktorej

prítomní byt' mohli iba pokrstení a opravdiví veriaci.

Sv. Omša pre katechumenov,

na ktorej

súčastnit' sa mohli -i Židía a pohania, ktorí sa pripra
vovali vyučovaním sv. náboženstva, póstom, zapieraním
seba a inými dobrými skutkami ku prijatiu sv. krstu,
počínala sa jednoduchými církevnými modlitbami, vza-—
tými zváčša zo sv. Písma; potom čítaly sa časti sv.
Písma Starého zákonu, pri čom spievaný bol medzi
dvoma časťamijedon žalm; i nasledovalo čítanie (Lectio)
zo Skutkov apoštolských alebo z lístov apoštolských
(Epištola), za ním časť sv. evanjeliuma (Evangelium), na
čo kňazi a konečne biskup, alebo i' len jedon držali
povzbudzujúce a poučujúce reči sVoje (Homiliae). Na
sledovala Spoločná modlitba za čakancov sv. krstu (ka
techumenov), za hriešnikov a kajúcnikov. Katechumeni
a verejní kajúcnici nútení boli teraz sa vzdíalit' a sv._
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Omša pre katechumenov bola dokončená. Začala sa
sv. Omša pre v_eriacich (fideles, mami, dňa/19000
so
všeobecnou modlitbou za všetky stavy sv. Církve a sice
za bískupov, "za kňazov, za diakonov, za lektorov a za
iných“údov nižších duchovných rádov, za spevákov, za
diakoňisky, „zapanny &vdovy, za siroty, za dobrodincov,
za panovníka,. za novokrstencov, za nemocných a zo
mrelých, za nepriatelov a prenasledovatělov, za prítom
ných a za všetkých kresťanov vóbec, i za celý svet.
Na to pozdravil biskup lud: »Pokoj Boží buď s vamihc
A veriaci na znamenie kresťanskej lásky a bratskej
jednoty Íúbali sa vzájomne, biskup s kňazmi a iným
duchovenstvom, tito medzi sebou, veriaci mužskí s muž,
skými a ženské So ženskými; ale toto bratské kresťanské
polúbenie stávalo sa v cirkevnej obci rimskej až po
posvátení obety (po pozdvihovam'), pred sv. prijímaním
jako sa to posial zachováva u nás pri pontifikálnej sv.
Omší, ktorú slúži biskup, cpát alebo iný hodnostár);
keď pri oltáre prisluhujúci kňazi kladů si ruky na ruky
na znak objatia a hovoria jedon druhému: .»Pokoj buď
s tebou — i s. duchom tvojimx Biskup umyl si ruky
a diakon napomínal veriacich, aby odpustili viny jedon
druhému, i aby všetci s uprimným srdcom obetovali
Bohu. Diakoni priniesli na .oltár obetné dary, chlieb
a víno s vodou; veriaci rkrem toho obetovali, olej do
lámp, kadidlo k okurovaniu oltáru, vosk, múku, med,
mlieko. Iní diakoni strážili nad p'oriadkom v shromaž—
dení. Biskup vykonal tichú modlitbu za sv. Církev a ža
celý svet) za cirkevných a svetskýCh predstavených,

i odial sa dla spósobu najvyšších kňažov starozákon
ných častoráz skvostným odevom, niekdy i zlatom a
drahými kameňmi vykladaným; bola to koruna alebo
mitra na hlave jeho, štola & biele vlnené rúcho na
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ramenách na znamenie dobrého pastiera, ktorý nesie
ovcu okolo krku; z tohoto vlneného rúcha povstalo
neskor pallium biskupské. I vstúpil biskuP pred oltár,
poznamenal sa znamením sv. kríža, pozdravil veriaci
Íud, i začal opravdivé obetovanie slavnými “modlitbami
(Prefaciou), na ktoré odpovedal veriaci Íud, i zakončil
ich \chválospevom »Svatýx (Sanktus). I modlil sa ďalej,

prikročil k svatému svateniu či ku premeneniu
chleba a Vína v Telo a Krv Pána našeho, ježiša
Krista, tými istými slovami, jako to konal Spasitel pri
poslednej večeri, i' obetovaldch Bohu, modlil sa zase
za celú Církev a prosil o prímluvu všetkých svatých
patrónov, apoštolov a mučeníkov (Pozdvihovan—iea mo—

dlitby po ňom). V mnohých církevných obcach východ
ných zatiahnutá bola od začiatku štvrtého storočia Opona
pred oltárom a keď biskup pozdvihoval najsvatejšie Telo
a Krv Pána pod spósobom chleba a vína, klaňali sa
všetci veriaci na kolenách; preto dávalo sa veriacim
pred oponou znamenie (zvonenie naše); lebo len po
slavnej modlitbe Pána (»Otčenáši<<)'stiahla sa nazpat

táto opona. Nasledovalo sv. pri jímanie,

ku ktorému

pristupovali jednotlivci V ustálenom poriadku; medzi
pres'pevovaním žalmov prijímal napred biskup, potom
následovali kňazi, diakoni a údovia nižších cirkevných
rádov, konečne biskup podával sviatost' Oltárnu ostat
ným prítomným veriacim, i det'om, V' podobe chleba
(hostii) a diakon podával posvátný kalich. Po skončenom
sv. prijímani boly schované zbytky Eucharistie (najsv.
Večere Pána). A po obvyklých zaklučujúcich modlitbách
udelil biskup slavné požehnanie veriacim.
Poznamenat treba-, že pri obetách súčasťnovali sa
všetci veriaci a že pri modlitbe za zomrelých čítaval
sa soznam míen ich (Diptychy). Na časy naše zachovaly
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sa viaceré obrady sv. Omše z tejto doby, jako ohrad

či líturgía sv. Jakoba, ktorú užívaliv Jerusaleme,
sv. Marka v meste Alexandrii
v Egypte, ďalej
liturgía africká a najma rimská, ktoré Savšak velmi
neróznily v podstate. Dozaista boly spísané tieto obrady
či liturgie sv. Omše už do konca tretieho storočía; „lebo

počas prenasledovaníaza cisára Díóklecíana

(r. 303)

pátrali už zúriví pohanía po posvátných kresťanských
knihách obradných. Hlavná čiastka sv. Omše, »Kan ona
menovaná, to jest tá čiastka od »Svátýc (Sanktus) až
k modlitbe Pána (Pater noster), jako nám to zachoval
obrad rimský, povstala iSte v druhom, keď nie už
v prvom storočí, a udržala sa vo sv. Církvi v tom
istom spósobe až na časy naše.
Už v tejto dobe slúžila sa slavná & súkromná sv.
Omša. Pri slavnej čí verejnej sv. Omši boli prítomní
biskup, kňazi, diakoní, údovia nižších církevných rádov
a veríaci, pri súkromných kňaz a diakon alebo iný
nížšieho rádu ,duchovný; tieto Súkromné sv. Omše slú
žené bývaly častofáz íba'v súkromných domoch (Ter
tullían I. De fuga c. I4.). Slúžievala sa sv. Omša iba
Pánu Bohu za živých a za potreby ich; lež prinášala
sa táto nekrvavá obeta Nového zákonu i za zomrelých
vůbec'a to hneď od časov apoštolských (Sv. Cyprían
v liste 66.), ba i k úcte Svatých (Eusebius H. E. I. 4.),
najma mučenikov. Za časov apoštolských a “v druhom
storočí slúžievala- sa sv. Omša obyčajne iba v nedeÍu;
neskor tretieho &šiesteho dňa'v týždni ; v treťpm storočí
obetovala sa dÍa svedoctva sv. Cypríana_v Afríke už
každodenne. Počas prenasledovanía kresťanov slúžená
bývala sv. Omša nočného času; ale kedykoÍvek sv.
Církev požívala trochu svobody, nuž obetovaná bývala
nekrvavá obeta Nového zákonu v tretíu (našu g.),
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šiestu (I2.). alebo deviatu hodinu (3. popoludní) na pa
miatku umučenia a smrti Pána ]ežiša Krista. Nedelného
a sviatočného dňa slúžená bývala sv. Oínša predpolud
ním, Vpóstnych dňoch popoludní o deviatej (tretej našej)
hodine; ale i nočného času pri istých slavnost'ach a

sviatkoch,jako na Vianoce, vo Velkú sobotu atd'.
Slávená bývala sv. O'mša počas prenasledovania V sú
kromných domoch, V podzemných jaskyňách, V kata,
kombách (podzemných hrobitovoch), áno i V'žalároch.
Keď kresťanom dovolené. bolo stavať chrámy, slúžená
bola sv. Omtša v týchto na oltáre, ktorý stál na pro
stríedku chrámu Božieho. "Keď pri hodoch lásky (aga
pách), ktoré „spojené bývaly so slávením sv. Omše za
časov apoštolských _(Tertullian Apolog. 39.) a neskor
oddelené od SV. Omše odbývaly sa iba večerom, Vý
tržnosti sa dialy, zakázané boly konečne celkom vo
štvrtom storočí skrze vydržíavané synody.

)
P'r-lsluhovanje sv. sviatostí.

Dla podstaty Vidomej sv. Církve, jakú "laskavý
Spasitel založil pre duševnú spásu. ludí, na tomto svete"
žíjťicich, a ustanovil, objavujú sa popri nekrvaVej.iobete
Nového zákonu, sv. Omši, i druhé prímerané služby
Božie či Významné a slavné obrady pri každom cirkev

nom úkone. Takými spasitelnými úkonami sú sedem
sv. sviatostí.
Keď povážíme, že niektoré, od Vše
obecnej sv. Církve odtržené, náboženské sekty zavrbly
daktoré sviatostí, nuž velmi je důležité, aby sme sa
presvedčili z dejin cirkeVných, že Všetky sedem sviatostí
naše dla ustanovenia Božieho už od sv. apoštolov a
potom od plnomocných nástupcov ich, biskupov a kňa
zov, prisluhované bývali veríacim významnými obrady.
30
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Tieto zvláštne obrady, pri udelovani. sv. sviatostí konané,
stávaly sa postupom času vždy slávnejšímí. A to je
dozaísta pre nás katolíkov velmi povznášajúce, keď po
znávame, že prísluhovaníe sedem sv. sviatostí od prvých
až do dnešných časov dla podstaty svojej sa nezmenílo
vo sv. Církvi; ale stávalo sa iba slaynejšim a velebnejším,
a zotrváva neporušené.
jako ohladom nadsmyselných hlbokých tajomství
učenia Krístovho a nekrvavej obety Nového zákonu,
podobne zachovávaná bola v tejto dobe í ohladom sv.
sviatostí a povznášajúcí'ch obradov pri prísluhovaní ích
prísna kázeň svátotajného mlčania. Touto kázňou ohra
dzovala a ochraňovala sa mladušká sv. Církev od mno
hých nehodných údov.

Sviatosť krstu.
Dla učenia sv. Církve udelované bolo veríacím
skrze svíatosť krstu odpusteníe hríechov, preporodeníe
v Duchu Svátom, príjatíe za dedíčov královstva Bo
žíeho (Mat. 28, 19; Ján 3, 5; Efes. 5, 25); preto nazý
vaná bola táto svíatost' milost ou (Zápzc, gratia),

osvíetením
dokončením

(gowrzayóc),posv'atením
(úrazu/tác),
(ré/lswv),íbola jediným prostríedkom

ku príjatíu do lona sv. Církve. Tak hovorí o sv. krste
Hermas (Pastor III. 9, 16): »Prv než dosíahne človek
meno syna Božíeho, určený je smrtí; avšak keď do
síahne tú pečať, osvobodený býva od smrti a daný
býva životu. A tou pečaťou je voda, do ktorej sostu
pujú Íudía, smrtí zavíazaní, avšak vystupujú z nej na
značení žívotu.: A T_ertullían prízvukuje (O krste, c.1):
»Č) šťastná svíatost' vody našej, ktorou obmytí od hríechov
predošlej slepoty osvobódení bývame k večnému životu.!x
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Za časov apoštolských príjímali sa do sv. Církve
skrze sviatost' krstu najčastejšíe dospelí Židia a pohania,
ktorí vyznávali živú vieru v Pána Ježiša Krista, Syna
Božieho a vzbudzovali V sebe dokonalú .Íútost' nad
spáchanými hriechami (Skut. ap. 2, 38—41; 8, 27—38).
Sv. krst udeloval sa im tým spósobom, že pohružovaní
bývali do vody, ktoré pohruženie bolo obrazom (sym
bolom) pohrobenia s Kristom, jako nasledujůce vyno
renie z vody bolo znakom vzkriesenia s Ním (Rim. 6, 4;
Kolos. 2, 11, 12). Pohrúženie

do vody dialo sa tríráz

k úcte trom Osobám Božským, a na pamiatku, že Pán
Ježíš Kristus ležal tri dni v hrobe. Deťom a nemocným
udelovaný býval svatý krst tým spósobom, že sa naliala
voda V podobe svatého k'ríža tríráz na hlavu. Pri týchto
obradoch hovoril sv. apoštol alebo nástupca jeho: »]a
krstím teba v mene Otca, i Syna, i Ducha Svatého
(Mat. 28, 19; Tertullian »O krstea c. 13 a 26; sv. Cy
prian

v liste 73, n._ 12).< A prítomni" riekli:

Tertullian

»Amen.<<

(O krste c. 18) pripomina kmotrov či ro

dičov krstných už v druhom storočí (lezearwrož, dvd
ó'oloz,susceptores, sponsores), ktorí iste už i driev bývali
prítomni pri sv, krste.
Kým za časov apoštolských a tiež neskor v druhom
storočí objavovaly sa ešte u veríacich Íudí mimoriadne
dary milostiBožej (charismy), ktoré mohly vynahraďovat'
i nedostatky predbežného úplného po'znania svatej viery,
nebolo treba, jako je už rečené, zvláštnej dlhšej prí
pravy ku svatému krstu u tých, ktorí vstupovali do
svatej Církve (Skut. ap. 8, 37; 10, 47; 16, 15, 33); ale

neskor, keď pomery premeníly sa mnohonásobne a mnohí
Židía i pohania, a to i pochybného povolanía a rázu,
zamýšlali vstupovat do lona sv'átej Církve, nuž treba
bolo, 'aby dospelí ludia prípúšťaní boli ku svatému krstu
30*
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iba po dlhšej príprave, po základnom vyučovaní vo
svátorn náboženstve. Tak povstala vo sv. Církvi ustano

vizeň katechumenátu

(cvičenia, učenia). Tí, ktOrí

pripravovali sa ku sv. krstu vyučovaním vo svatej viere
a cvičenímVbohumilom živote, menovali sa katechu
menar'ni (xaryloúpsvoz, účastníci duchovného cvičenia),
i boli približovaní so stupňa na stupeň k údom cirkevnej
obce (mami, áůelgaoě,veriaci, bratia), kým konečne neboli
pridružení k nim skrze svatý krst. K príprave katechu

menov ustanovení bývali zvláštní kňazi, katech eti
menovaní. Už v treťom storočí objavujú sa dÍa poriadku,
v jakom sdelované boly im pravdy kresťansk'ého nábo

ženstva, dve triedy katechumenov: trieda prvopo čiat

níkov- a druhá trieda pokročilých.

Začiatkom

štvrtého storočia nachádzame už v katechumenáte tri
triedy alebo stupne čakancov svatého krstu a sice:

poslúchaičov

(dxpaó/Jsvoz,audientes), kÍačiacich

(rovux/lívwrec,genuflectentes, substrati) a vyvolený

ch

((prtCó/Jsvm, competentes, electi).
Kto chcel vstúpit' do Tona svatej Církve zpomedzi
Židov alebo pohanov, treba bolo, aby sa hlásil bol u
biskupa alebo u kňaza cirkevnej obce ; títo skúmali,
jaké pohnútky naklonily prosiaceho ku tomuto spasitel
nému kroku. Keď zbadal biskup alebo kňaz, že človek,
ktorý uchádza sa o prijatie do katechumenátu, vedie
pohoršujúci a hriešny život, neprijal ho, dokial nedo
kázal polepšenie pohanského života svojeho. Z kate
chumenátu vylúčení bývali najma: umelci a remeslníci,
ktorí zhotovovali sochy a obrazy modiel (bóžkov) alebo
iné, k modlosluž'be potrebné náradie, ďalej divadelní
herci každého druhu, gladiatori, hudobníci, tanečníci,
astrologovia (ktorí predpovedali a vykladali osudy Íudské
dla _hviezd), auguri (pohanskí žretci, ktorí veštili, hádali

469

z rozličných vecí pozemských), čarodejníci, posadlí zlým
duchom, verejné necudné neviestky, majitelia zlopovest
ných hostincov a verejných neeudných domov a týmto
podobní ludia, verejní hriešnici, dokial nezriekli sa hrieš
neho spoločenského postavenia svojeho. Ale keď biskup
alebo kňaz zbadal, že prosiaci je hoden byť prijatým
do katechumenátu, nuž poznamenal ho na čele zname
ním sv. kríža na důkaz, že sa prihlasuje k ukrižovanému
Spasitelovi „(čo vo sv. katolíckej Církvi až po dnes sa
udržalo na počiatku krstných obradov) & prosil milo
stivého Boha o požehnanie; i odovzdal ho kňazovi alebo
niekdy i. svetskému veriacemu, jako ka'techetovi, ku
cvičeniu a k vyučovaniu. Doba prípravná závisela od
vóle, vlohov a iných okolností katechumenov ;—
dla toho
bola dlhšia alebo kratšia. Žid alebo pohan prijatý do
katechumenátu pridelený bol do prvej triedy; stal sa
p o sluc h a č om. Dla pravidla zotrvával Vtejto najnížšej
triede katechumenátu za dva alebo iza tri roky, níekdy“
iba za štyridsať dní; ale predstavený cirkevnej obce
mohol určit V istých pád/och, na priklad pri ťažkom
previneni katechumena, i dlhšiu, jako ipri nebezpečnej

nemoci, kratšiu ešte dobu. V Š p anielsku ustanovila
synoda v Elvire r. 305. dobu dvoch rokov pre prvý
stupeň katechumenátu. Poslúchač
povzbudzovaný
býval katechetom ku sebazapieraniu, ku kajúcnosti za
hriechy svoje, k pokore, k poslušnosti a ku všetkým
možným krest'anským cnost'am; vyučovaný býval po
stupne v najjednoduchejších a najpotrebnejších článkoch
svatého náboženstva, jako o jednom pravom Bohu, ne
vidomom Stvoritelovi neba i zeme, -o stvoreni sveta,
o prvých luďoch, o určení a povolaní človeka, stvore
ného na obraz Boží, o páde prvých ludí, o prvorodenom

hriechu atď. Poslúchač.

bol vzdialovaný s počiatku
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„od veriacich ešte na istý čas a vylúčený zo slavnost
ných služieb Božích a spoločných modlitieb, keď srdce
nepokrstených bolo nečisté a obydlím zlých duchov

(Barnab.16); neskór pripúšťaníboli i posluchači

ku

slavným službám Božím, kde dovolené bolo im počúvat'
v predsieni chrámu čítanie sv. Písma a výklad jeho,
potom (po Evanjeliume) nútení boli sa vzdialit'z chrámu.
Po čase vstupovali katechumeni do druhej triedy, v ktorej

cvičili sa iba za krátku dobu, i menovali sa klačia
cimi; na tomto stupni sa nachádzajúci katechumeni
mali sa odriekat' satanáša pred exorcistom a užšie sa
vinút' ku Kristovi “(I.Peter 3, 21), častejšie sa postievať

a modlievať; na to poukazuje sv. Justin

(1- r. 167.)

jako na obyčajnú prípravu ku sv. krstu. KÍačiaci
vyučovaní boli- už základnejšie V pravdách svátého ná
boženstva. Pri službách Božích počúvali čítanie &výklad
sv. Písma, i ,kázeň biskUpovu, pod ktorou klačiavali
v lodi chrámu za veriacimi, áno účasť mali i na spoloč
ných modlitbách až po samé Obetovanie; a keď biskup
požehnal ich znamením sv. kríža, vzdialovali sa so slu
žieb Božích. Po krátkom čase, obyčajne v p0poločnú
stredu na začiatku štyridsat'denného póstu, pripustení

boli klačiaci

katechumeni do tretej a najvyššej triedy

a menovaníbolivyvolenými.

Jako vyvolení mohli

byt' prítomní pri službách Božích v lodi chrámu hneď
za veriacimi a pred “klačiacimi katechumenami až po
samé Obetovanie a keď biskup Vkladal ruky svoje
zvláštne na nich a pomodlil sa nad nimi, vzdialovali sa

i oni za kÍačiacimi

só služiebBožích: lebo sv. Omša

pre katechumenov bola dokončená tým. Obetovaním,
na ktorom súčasťňovali sa iba pokrstení, začala sa sv.
Omša veriacich. Vyvolení zachovávali s pokrstenými
veriacimi (s bratmi) štyridsaťdenný póst, vyznávali

častejšíe hriechy svoje; lebo v nastávajúcom posvátnom
čase velkonočnom mali byt' prípustení ku sv. krstu, alebo
hneď po ňom, prerušil katecheta svátotajné mlčanie a
vykladal od'halene a úplne vyznanie viery apoštolskej ,
modlitbu Pána, hlboké tajomstvá najsvátejšej Trojice
Božej, vtelenie Syna Božieho, nekrvavú obetu svatej
Omše a sv. sviatostí. Vyznanie. viery apoštolskej a mo
dlitbu Pána mali sa naučit' vytvolení nazpaměť. Po
dlhšej prísnej zkúške o týchto tajomstvených článkoch
viery modlil sa nad vyvolenými biskup s celou cirkevnou
obcou V chráme pri službách Božích, čo sa dialo oby
čajne v Zelený štvrtok alebo vo Velkú (Bielu) sobotu
vo Velkom týždni, a tak prichystaní pristupovali potom

vyvolení

katechumeni ku prijatiu sv. krstu.

Jako za časov, apoštolských, tak i neskór V tejto
dobe udeloval sa sv. krst obyčajne každého dňa, ale

najčastejšie V nedelu— najma nemocným

(Clinici)a

deťom (Sv. Irenej: Proti kacierom II. 22., n. 4, 1-r. 202.;
Origenes 1-r. 254.; a sv. Cyprian 1-r. 258.), čo ohladom

detí i synodou, pod predsedníctvom sV.Cypriana v Kar
thagu r. 252. vydržiavanou, nariadené bolo týmito slo
vami (Harduin F. ]. p. I47): »Aby ten, ktorý sa narodí,
bol pokrstený behom osem dní a obsiahol sviatosť
Oltámu (sacrificandus). Všetci sme prisúdili, že žiadnemu
narodenému človekovi od0priet' sa nemá milosrdenstvo
Božie a milosti: Takýto krst udeloval biskup a 8 po—
verením jeho kňazi a diakoni, ba i svetskí veriaci (Ter
tullian I. I. č. I7.; okolo r. 202.). Synodá V Elvire
(r. 305.) požadovala pri udelovaní takéhoto krstu, pri
sluhovaného v čas potreby svetskými krest'anmi, aby
neboli tito krstitelia druhýráz oženení a postavení
v ťažkom hriechu; pravda, že prednosť mali i v takomto
páde kňazi pred diakonami, diakoni pred nižších rádov
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duchovnými mužmi (kleríkami), tito pred svetskými.
K hodnému udelovaniu takéhoto sv. krstu krem toho
potrebna bola prirodzená voda, ktorou polievali krstenca
triráz v podobe sv. kríža na hlave, a užívali ustálené
levá: »Ja krstím teba V mene Otca, i Syna, i Ducha
Svatého. a Avšak dla pravidla udeloval sa sv. krst slav
nostným sposobom pripraveným dospelým katechume

nomkoncomtejto dobyiba vo sviatky velkonočné,
potom turlcn e, jako i na Východe častoráz v slav
nostný deň Z j a-venia Pána (Epiphania, sl. sv. Troch
králov). a to skrze“ biskupa alebo povereného kňaza.
No stávalo sa koncom tretieho a začíatkom štvrtého
storočia, že niektorí dospelí a vycvičení katechumeni
odkladali so sv. krstom až na koniec života svojeho
a to čiastočne preto, že netrúfali si mat' dostatočnej
Sily ku plneniu všetkého toho, čo sa požadovalo od
pokrsteného človeka; alebo že s prijatím sv. krstu neboli
by snáď'dosť odhodlaní bývali odtrhnút' sa zrazu od
svetských marnosti; alebo konečne V tom domnení, že
týmto spósobom dosiahnu úplne' odpustenie všetkých
hriechov celého života svojeho, jako i časných pokút,
tak že dostať sa móžu iste do neba, jako to urobil

medzi inými cisár rimskýKonstantin

Velký. Týmto

katechumenom udelovaný bol sv. krst ktoréhokolvek
„dňa pred smrťou ich.

RiadnepristupovalidoSpelivyvolení

katechu

meni koncom tejto doby po štyridsaťdennom alebo
inom dlhšom poste a modlitbách ku slavnostným obradom

sv. krstu v svátvečer

pred slavnost'ouVzkriesenia

Pána (VoVelkú alebo Bielusobotu), pred Turicami,
alebo i v krajináchvýchodnýchpred Zj ave ním Pána
(Epiphania), poneváč v tento posledný deň dla starého
ústneho podania _bolpokrstený Pán Ježíš Kristus v Jor
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dane od sv. Jána; preto po dnes v týchto dňoch so
botných vo sv. Církvi katolíckej voda býva sv'átená,
jako vtedy kroz biskupa, ktorá sa prechováva v krstiteÍ
nici pre udelovanie sv'átého krstu, jako i na sviatok

sv. Troch

králov

(Epiphania) sa sv'átí Voda, ktorá

však u nás už sa neužíva ku sv. krstu, ale iba k oby
čajnému kropeniu chrámov, pribytkov a pri druhých
posváťujúcich úkonoch. Katechumeni vedení" bývali
v týchto slavnostných dňoch buď do shromaždenia kre
st'anov, kde sa konávaly služby Božie a kde nachádzaly
sa nádoby s posvátenou vodou, alebo do zvláštnych
kaplniek (,Bazmarýpzov, baptisterium), ktoré vystavené
boly blízko chrámov Božích a V ktorých nachádzaly
sa velké medené alebo kamenné nádoby so svátenou
vodou; sprevádzali ich krstni rodičia, obyčajne duchovní,
kňazi, diakoni, mnísi, diakonisky, mnišky, ktorí, jako
boli svedkami dosavádneho života ich, vydávat' mali
svedoctvo svoje i o čistom úmysle katechumenov pri
sv. krste a boli povolaní i viesť novokrstencov k bohu
milému životu a povzbudzovat'; tito krstní rodičia, keď
boli stavu svetského, nesmeli byt' pohanmi, ka'cierami,
katechumení, nedospelí, vyobcovani z Iona sv. Církve,
slabého alebo pochybného rozumu. Katechumen odložil
vrchný odev svoj a obuv a priblížíl sa s krstnými rodičmi
ku medenici alebo kamennej nádržke na vodu. Exorcista
predkladal otázky jemu, „jaké m'eno vyvolil si V kate
chumenáte postavený, či sa odrieka satanáša a všetkých
skutkov jeho a či vinie sa a priznáva s celým srdcom
a mysÍou svojou ku Kristu Pánu. Exorcista poznamenal
čelo jeho a prse znamením sv. kríža, odriekal modlitby
a vydychol naň triráz. Potom odriekal katechumen vy
znanie viery apoštolskej a modlitbu Pána. Niektorí
biskupi podávali do úst katechumenom soÍ dla slov
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Spasitelových: »Vy ste sol zeme.“ Diakon alebo dia
koniska sostúpili s katechumenom do vody a triráz
pohrúžili hlavu jeho do vody. Pri tom pohružovani
dotkol sa biskup alebo kňaz hlavy krstenca a hovoril:
»M., ja krstírn teba V mene Otca, iSyna, iDucha
Svatého.“ A duchovenstvo s krstnými rodičami a ve
riacimi odpovedali: »Amen.<< Krstní rodičia pomohli
krstencovi vystúpiť z vody podaním rúk a biskup alebo
kňaz pomazal mu olejom (oleum catechumenorum) prse
a krk v podobe sv. kríža na znamenie dosiahnuvšieho
zdravia v Kristu k večnému životu. Krstní rodičia
obliekli novokrstenca do bieleho rúcha- (pallium), ktoré
podal im biskup alebo kňaz skrze diakona, na znamenie
evanjelickej nevinnostij i polúbil ho bratským polúbením
pokoja, čo Opatovali prítomníqveriaci. I vovedený bol
novokrstenec (Neophyta) do sboru bratov alebo do
chrámu Božieho, kde obyčajne hneď z rúk biskupských
prijímal' sviatosť birmovania a pri sv. Omši sv. Oltárnu.
V niektorých cirkevných obcách podávané bolo potom
novokrstencom mlieko s mádom. Po týchto slavných
obradoch prepusteni boli novokrstenci domov, i nosievali
biele rúcho až do—nasledujúcej nedele, prečo pohania
posmievali 'sa krest'anom, že. zamenili kabát za plášt'
(»A toga ad palliume); a dla tohoto bieleho rúcha
novokrstencov menuje sa posial u nás sobota pred

VzkriesenímPána a pred Turicami Bielou sobotou
a prvá nedela po Velkej noci Bielou _nedeÍou.
V nasledujúcej dobe bol spojený svatý krst ešte s váč
šími symbolickými obrady.
Spor () krstc, kacierami prisluhovanom.

Vysoká 'závažnost' a nutná potreba sv. krstu pod
mieňujú a vyžadujú platné udelovanie jeho. Sv. Církev
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učila od počiatku trvania svojeho, že každý človek móže
platne krstit', kto upotrebuj e prirodzenú vodu a s dobrým
úmysÍom slová, ktoré vyriekol bol Spasitel pri ustano—
vení sv. krstu (Mat. 28, 19). Že i kacieri platne móžu
krstit', súdílí, dla ústneho podania apoštolského s cirkev
nou obcou V Rime skoro všetci biskupi tejto doby; lež
našli sa predsa pojedíní horlivci, ktorým sa to zdalo
byť povážlivým. V tomto ohlade povstal V tret'om storočí
spor, ktorý zapríčiníl velké pohoršenie, poneváč veÍkí
ináč a svátí mužovia súčasťňovali sa náružive v ňom.
Okolo r. 218.do r. 222.uzavrela 'syno da af fická
pod predsedníctvom biskupa A g rip p in a a okolo r. 230.

do r. 235.vyslovilysynody maloasijské, v Iko
niume a v Synade vydržiavané, že ti krest'ania,ktorí
z kacierstva navracujú sa do lona sv. Církve, majú sa
pokrstiť znovu. S týmto náhÍadom srovnávaly sa niektoré
výpovedi zaslúžených' a hlbokoučených mužov cirkev

ných, jakýmiboli Tertullian

a Klemens Alexan—

drinsk ý. Možno, že tito otcovia a učitelovia církevní,
ktorí neblahý spor vyvolali, mali na zreteli iba takých
kacierov, ktorí zapierali učenie sv. Církve o najsv'átejšej
Trojici Božej, jakými boli Gnostici -'a'Antitrinitari, .po
neváč tito i tak nemohli krstit' platne. Keď pápež sv.
Štefan I. zbadal, že mnohí biskupi pridřžajú sa toho
bludného domnenia, dÍa ktorého všetci kacieri vóbec
platne prisluhovat' nemůžu sviatost' krstu a že zabúdzajú
na tú pravdu učenia Kristovho, dla ktorej svaté sviatosti
majú moc svoju pósobenia nie zásluhou toho, kto ude
Íuje ich, ale mocou a milost'ou Božou, a že niektorí
kacieri čiastočne shodujú sa so sv. Cirkvou v tom, čo
prechovávajú od nej po odtržení svojom, i dla toho,
jakoby v Církvi boli, možu sa považovat, ked to, čo
vzali zo sv. Církve, jako sv. krst, neztratilo sa, — po—
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hrozil koncom r. 253.biskupovi Helenovi

&Firmilianovi,
padocii,

z Tarsu

biskupoviv mesteCesarei v Kap

jako i biskupomsusednýchkrajov, jako ana

baptistom, ktorí znovu krstili od kacierov-vóbec po
krstených a do sv. Církve sa navracujúcich, že vyobcuj e
ich z lona sv. Církve. Sv. Dionys, biskup z Ale

xandrie

egyptskej, prosil za nich u horlivého pápeža

a prekonal uskutočnenie ostrej vyhrážky. I zdá sa, že
všetci biskupi maloasijskí uposlúchli pápeža rimského,
vyjmúc Fi-rmíliana, i pridružili sa k"obyčajua správ
nemu pokračovaniu západných bískupov. I v Afrike
boli mnohí biskupi, ktori pokračovali v tomto ohlade
dla učenía sv. Církve; nekrstíli znovu tých, ktorých
kacieri boli pokrstili; ale vkládali iba ruky na nich na
znamenie pokania a smierenia so sv. Cirkvou.
R. 255. obrátili sa osemnásti' biskupi africkí z_Nu—

midie do mesta Karthagu

na synodu medzi iným

s otázkou, či synoda súhlasí s nimi, keď sa pridržajú
ohladom platnosti sv. krstu .dla učenía sv.- Církve. Pod

predsedníctvom sv. Cypriana
vyslovili sa 31 biskupi
prítonmí na synode, že krst, od kacierov udelovaný,
má byt' považovaný za neplatný. Podobne vyslovili sa
71 biskupi,r. 256. na novej synode v Kar'thagu:
že
mimo sv. Církve nikto nemóže byt' pokrstený platne;
lebo že níet krstu mimo katolíckej Církve; že kacieri
a bludoverci nie sú v stave udelovať milost Ducha Svá
tého; lebo že kto je nečistýmfnemóže očistit' nikoho.
Tak teda tito biskupi africkí pokračovali v uzavretí
svojom dla tej bludnej domnienky, že sviatosť krstu je
závislou od hodnoty prisluhovatela. Považovali túto vec
iba za disciplinámu (kázňovú, poriadkovú) a mysleli, že
táto odchylná mienka nemá narušovat pokoj a jednotu
medzi biskupami; ale i mysleli, že žiadon biskup nemá
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vytvárat' z dobrodenía katolíckeho krstu žiadneho ve—
riaceho, ktorý bol pokrstený skrze kaciera. Preto poslal
sv. Cyprian,
veliký horlivec za s_v. vec katolíckej
Církve a rozhodný odporca kacierov, bludovercov a
rozkolníkov, uzavretia synód karthagských do Ríma

papežovi ku potvrdeniu. Sv. Štefan I., pápež rimský,.
zavrhol uzavretie Synód afrických jako bludné; odoprel
poslom cirkevné obcovaníe a žiadal od Afričanov, aby
pridr'žalí sa starého církevného poriadku, iaby zvláštne
tým, ktorí navrac'ujú sa z kacierstva do lona sv. Církve,
iba vkladaly sa ruky na znamenie pokania a neboli
znovu krstení. AčkoÍvek Afričania znali, že náhÍadu ich
protíví sa stará obyčaj sv. Církve, predsa ešte raz vy

držiavali v septembri r. 256. synodu v Karthagu,

na

ktorej namáhali sa dokazovat, že "ti,ktorí pokrstení boli

od kacierov, znovu majú sa krstit'. Sv. Cyprian poslal
potom díakona svojeho Rog'acíana s listami ku Fir

milianovi, biskupoviv meste Cesarei v Kappa
docíi. NáruživýFirmilían odpovedalsv. ijpria
n ovi, že súhlasí so sýnodou karthagskou i usiloval sa
rozhorčiť sv. Cy príana proti papežovi, ktorý vraj
nazýval horlivého biskupa úskočným pracovnikom, ne
pravým krest'anom a podvodným apoštolom. Keď po
slanci africkí znovu prišli do Ríma, nepredpustil ich pred
seba sv. pápež, ktorý pridr'žal sa křčovite pravého
učenia sv. Církve a nechcel trpet' žiadnej podstatnej
odchýÍky, i pohrozil znovu tvrdohlavým odporcom vy—
obcovaním zo sv. Církve. Sv. Cyprian
nepopieral
primát pápežov a dvoma spisami usiloval sa napomínat'
privržencov svojich a odporcov k trpezlivosti a mier;
ností; ale predsa zotrvával pri domnienke svojej, ktorá
zdala sa mu vyplývat z jednoty a neporušenosti sv..
Církve a z nutnosti zavrhnutía každého kacierstva. Sv..
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Dionys, biskup alexandrinský

(1-r. 264.) usiloval

sa i teraz všemožne vyrovnat neblahý spor a vypro
stredkovať žiaducný pokoj , dla svedoctva jeho vrátily
sa působením jeho a sv. Štefana
skoro všetky cir
kevne obce východně ku jednote v tomto ohÍade so
stolicou rimskou. A keď tento spor sa blížil ku koncu,
bol pápež sv. Štefan I. st'atý r. 257. v prenasledovaní
kresťanOvza cisára Valerian a pre horlivé vyznávanie
učenia Krístovho a nasledujúceho roku i sv. C—yprían
bol Umučený. “Roku 314. riešila synoda V Arlese
(kanon 28), že krst, kacíermi udeÍovaný, má byt' za
platný považovaný, keď sa deje v mene najsvatejšej
Trojice Božej. A konečne všeobecný cirkevný snem
(koncil) v Nic ei r. 325.dodal k tomu uzavretiu (kanon 19),
že iba krst bludárami Paulinistami, t. j; tými, ktorí za
píerajú učenie o najsvátejšej Trojici Božej, udeÍovaný
má byt'_zavržený, tak že, keď tito kacíeri zpáť sa vrátía
do lona sv. Církve, majú byt' krstení.
V nasledujúcej dobe potvrdil velký učenec africký
sv. Augustin
(1—
r. 430.) správne učenie a pokračo
vanie pápeža sv. Štefana
a posledne spomenutých
cirkevných snemov základnými dóvodami proti náhÍadom
sv. C yprian a, keď sa vyslovil proti bludárom Dona
tistom takto,: »Odtrženci od Církve čiastočne shodujú
sa s ňou, a v tom, čo od nej majú, jakoby boli v Církvi,
možu sa považovat. Čo vzali z Církve so sebou, to
ne'ztratílo sa u nich, jako na priklad svatý krst u ka
cierov. Sviatosť a milost' svatého krstu nezávisí ani od
toho, kto udeÍuje ho, ani od toho, kto prijíma ho; lež
Kristus je Ten, ktorý krstí ; ktokolvek teda, a čoby to
bol i Judáš, krstil v mene Otca, i Syna, i Ducha Svá
tého, ten udelil platný krstu:

479

Sviatost' bírmovania.
Už na úsvite sv. Církve udeÍovaná bývala sviatost'
bírmovania dospelým Íuďom hneď po príjatí svatého
krstu a to dialo sa skrze svatých apoštolov vkladaním
rúk (lezpóůeaía)

& modlitbou

(Skut. ap. „8, 14—17; 19,

5, 6), a týmto vidomým znamením dosahovali noví kre
st'ania pečat' darov Ducha Svatého (II. Kor. I, 21, 22;
Efes. I, 13), doplnenie svatého krstu, osvietenie a posil—
nenie vo svatej viere.
Podobne i V tejto dobe udeÍoval obyčajne iba
biskup, jako plnomocný nástupca svatých apoštolov,
sviatost' bírmovania dospelým kresťanom hneď po slav
nostnom svátom krste a to. nielen vkladaním rúk a mo
dlitbou, ale od druhého storočia už i pomazaním skrze
svatý olej (Laid/za, chrisma) v podobe sv. kríz'a, ktorý
olej svátil sám biskup zvlášte k tomuto úkonu. Imeno

Vané bolo bírmovanie vkladaním
rúk (lezpoůeaťa,
manuum impositio), pomazanie
(Zpíaya, chrisma,
unctio), pečat' (agapan'c, sigillum), a sv. Cyprian
(List 73. ad Jubaj n. 7) nazýva ho podobne, jako svatý

krst, znamením Pánovým (signaculumdominícum),
sviatosťou posílnenia
(confirmationissacramen
turn). Tertullian
píše (O vzkriesenítela VIII.) o tejto
sviatosti takto: »Telo maže sa, aby posvatená bola duša;
telo značí sa, aby chránená bola duša; teT'o býva za
stienené vkladaním rúk, aby Duchom osvietená. ,bola
dušam Po sviatosti bírmovania prijímali veriaci obyčajne
sviatost' Oltárnu. Ale keď rozmnožily sa cirkevné obce
a biskupi nemohli byt' prítomní všade pri udeÍovaní
sv'átého krstu, nuž odkladalo sa s udeÍovaním svatého
bírmovania na pozdejší čas, keď sám biskUp stihol ude
Íovat' túto sviatosť: a tak neudeÍovdla sa sviatosť bírmo
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vania Vóbec malým dietkam hneď po svátom krste. Iba
s výnimkou birmovali v tejto dobe níekdy na Východe
i kňazi, ktorých poverili zvláštne k tomu niektorí
biskupi; ale sv. 'olej svátený býval vždy od biskupa.
Po prijatí sv. krstu, birmovanía a Tela Božieho
boli úplne posvátení novoverci; blaženost ich bola ne
výslovná, keď cítili sa byt' prenesenými zo smrti ku
životu (I. Ján 3, I4); pokoj nebeský prenikol srdcia ich,
jako píše sv. Cyprían Donatoví: Cítilí sa byt' chrámom
a nástrojom Ducha Svatého, povolanýmí Sv'átými (á'reoz,
I. Kor. I, 2; 3, 16), ktorých spojovala páska spoločnej
lásky bratskej (I. ján 2, 9 atd.) a ktorí bolí oduševnení
dóverou VBoha, svatou stálosťou a nádejou na korunu
spravodlivosti (II. Tim. 4, 7, 8). A toto nadzemské po
výšenie nad hriešny a zúfalý pohanský svet,—toto ne
výslovné šťastie & blaženost anjelskú ďakovali títo noví
ludia milosti Božej , dosiahnutej svíatosťami, a V druhom
rade dlhej príprave V kate'chumenáte, ktorý výdatne
působil na svátost nových ůdov svatej Církve a trvácne
prenikal celý život ich.

Najsvátejšia sviatost' Oltárna.
Pri slavnostných službách Božích prijímali obyčajne
všetci prítomní krest'ani'a najsvátejšiu sviatost' Oltárnu
pOd spósobom chleba a vína (SV. Justin: Apolog. I.
c. 66: Klemens Alexandrinský I., II. Paed. c. 2.) jako
opravdivé Telo_ & Krv Pána Ježiša Krista. Tak píše
V druhom storočí sv. Justin
(1—r. 167.) o kresťanskej
viere., že ježiš Kristus je V najsvátejšej sviatosti Oltárnej
osobne .prítomný, V prvom obrannom spise svojom takto
(c. 66): »Neprijímame (tento pokrm) jako obyčajný
chlieb alebo obyčajný nápoj; — ale veríme, že skrze

modlitbu, ktorá obsahuje slová jeho, posvatený pokrm,
ktorým“ telo naše a krv :bývajú nasýtené skrze- preme
nenie, je Telo a Krv vteleného Ježišaw Pri sv. prijí
maní podávaná. bola sviatosť Oltárna pod spósobOm
chleba mužským na dlaň pravej ruky, pri čom kládli
Íavú ruku krížom pod pravú a, tak donášali Telo Božie
k ústam svojim; preto treba bolo umývať si ruky pri
dverách chrárřiových, keď vchádzali ku službám Božím
do chrámu;

ženským podával—asa sv. Hostia tiež na
dlaň pravej ruky; ale treba bolo, aby boly maly za
obalené ruky v bielych ručníkoch. Z kalicha prijímala
sa sv. Krv pod spósobom vína 8 počiatku bez Všetkej
výpomocnej nádobky, neskor zmáčala sa sv. Hostia
v kalichu alebo používalo sa k požívaniu sv. Krví zvlášt
nych cievok (čútor). Ku svateniu pri sv. Omši berával
sa kVasený alebo i nekvasený chlíeb.
Tento pokrm nebeský prijímali veriaci v tejto dobe
i pomimo sv. Omše a vtedy udělovaný im býval iba
pod jedným spósobom: dospelým pod spósobom chleba,
nedospelým či nov0pokrsteným det'om, rnenovite. pra
videlne v treťom storočí, pod spósobom vína, jako to

dosvedčujesv. Cíyprian, biskup v Karthagu. Z to
hoto poznávame, jak starobylé a neporušené je u čenie

sv. Církve, ž-ePán Ježíš Kristus je pod kaž
dým spósobOm, a sice jak pod obojím, tak
pod jediným chleba alebo vína, celý vo svia
tosti Oltárnej

prítomný.

V tejto _dobebrali si

z chrámov veriaci, najm'á v časoch krvavého prenasle
dovania, sviatosť Oltárnu pod spósobom chleba do prí
bytkov svojich, áno mnohí i na daleké cesty, aby vždy
mali Spasitela ku posilneniu viery svojej u seba a týmto
chlebom nebeským sa hostili. I jednotliví pústovn'íci a
mnísi odnášali z chrámov najsvatejšiu sviatost' Oltárnu
81
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pod Spósobom chleba na jšúšt', aby ju tam meškajúci
bratia prijímali ku spaseniu svojemu. Biskupi a kňazi
posielali sviatosť Oltárnu pod spósobom chleba kroz
diakonov svojich do žaJárov, aby udelovali ju horlivým
vyznávačom a mučeníkom, jako i nemocným a zomie
r'ajúcim do domov a na krvavé popraviská. Ba i sám
pápež a biskupi posielali si vzájomne sviatosť Oltárnu
pOd' spósobom chleba ku prijímaniu, a to sa dialo na
znak pokoja a vzájomnej jednoty a'lásky bratskej; lebo
prijímam'e najsvátejšej sviatosti Oltá-rnej bolo výlučným
právom pravoverných kresťanov, ktorí obcovali v ne
narušenej jednote sv. Církve, bolo im najvyšším po
"žitkom, bolo im zárukou večného života, blahoslavenstva
nebeského; kto však .„bolz neho vytvorený následkom
t'ažkého previnenia svojeho, ten cítil veÍkú ujmu a ná
ramnú ztratu. Ale i preťažko prehrešoval sa ten, ktorý
nehodne prijímal Telo a Krv Pána Ježiša Krista, i uva
Íoval' na seba prísny súd Pána a SpasiteÍa svojeho, —
a-keď už na túto okolnost' poukazoval _svátý apoštol
Pavel
(I. Kor. 11, 27—31), nuž pristupovali svedOmití
Veriaci iba po prísnej zkúške (spovedi) a po opravdivom
pokaní (Sv. Jakob 5, 16; Skut. ap. 19, 18; I. Ján 1, 9)
ku tomuto vznešenému taj omstvu a prijímali sviatosť
Oltárnu s najváčším strachom a so skrúšenosťou nad
zemskou.
Od! tretieho _storočia pristupovali veriaci ku prijí
maniu najsvátejšej sviatosti Oltámej s lačným žalúdkom,
čo i jedna synoda africká r. 307. nariadila prísnym
zákonom a celý Východ zachovával všade. Niektorí kre
fsťaniaprijímali každodenne; veď už pápež sv. Anaklet
bol nariadil, aby duchovenstvo prijímalo každodenne.
To dialo sa i v treťom storočí najma v slavnej cirkevnej
.obci V Karthagu. Iní krest'ania pristupovali ku svatému

prijímaniu niekolkoráz za týždeň a zase iiníiba v nedelu
a vo sviatok. Ale keď" neskor vlažní niektorí veri-aci
začali zanedbávat prijímanie sviatosti Oltámej, naríadené
bolo V nasledujúcej dobe (r. 506.), aby veriaci pristu
povali ku sv. prijímaniu aspoň na hlavne sviatky, na
Vianoce, na Velkú noc a na Turice, keď považovaní
byt' chcú za kresťanov a nechcú byť vylúčení z lona
sv. Církve. O najsvátejšej sviatosti Oltárnej zachovávali
prví kresťania prísne svátotajné mlčanie, iradšej utratili
život svoj než by bolí vydali sv. Hostíu pohanom.

Sviatost' pokania.
Nie všetci ludia žili vždy svate, ktorí vstupovali
prijatím sv. krstu do lona sv. Církve; lebo behom času
našli sa itakí krehkí, ktorí zrušili daný slub, dla ktorého
viest' mali nevinný a svatý život (Origenes hom. 12.-n. 4;
Cyprian ep. 6). “Takí nehodní údovia sv. Církve bývali
vylučovaní od počiatku z lona jej, vyobcovaní (ciga—
pzayóc, xaůaípsazc), jako sa dialo to už V Starom zákone,
kým zodpovedajúcne dosť neučinili za hriechy svoje,
nepolepšili seba. Pre takýchto pokleslých hríešnikov
nachádzame už v časoch apoštolských úplne vyvinutú
sviatosť pokania (Skut. ap. 19, 18; Thes. 3, 6. 14; I. Tim.

I, 20; I. Kor. 5, 1—5; II. Kor. 2, 9-11). Veď Pán
Kristus dal sv. apoštolom a nástupníkom ich úplnú moc,
aby zadřžali hriechy a odpúšťali (Ján 20, 22, 23), viazali
& rozvázovali (Mat. 18, 18;' 16, 19). Vyznávanie hriechov
(Jakob 5, 16) a prosba o prímluvu cirkevnej obce boly
základom cirkevného pokania. To skrúšené vyznávanie
hriechov bolo podmienkou odpustenia ich; a od tohoto

vyznávania

dostalo celé pokanie meno (ěEo/wlómaec,

exomologesis, ópo/loría 2-chápaprygárwv) svoje, sp ove ď,
vyznávanie z hriechov.
31*
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Sv'átá Církev robila vždy rozdiel

medzi lah

kými či Všednýmí a medzi t'ažkými či smrtel
nými hrie chami (ápaprópara ůavarogaópa).Za Všedné
hriechy možno bolo dosť urobiť modlitbou a dobrými
skutkami spravodlivosti Božej, osvobodit. sa od nich,
očístíť; za „smrtelné hriechy požadovalo .sa velké zadost'
učinenie, najm'á skrúšené vyznaníe ích či spoveď. Sú
kromné Vyznavaníe hriechov pred bískupom alebo pred
plnomocným kňazom bolo- Obyčajné. Nepostačovalo,
keď hriešnik snáď iba pred Bohom v skrytostí vyznával
ťažké hriechy svoje, Íutoval za ne, slúbíl polepšiť život
,svoj a konal skutky lásky; ale sv. Církev požadovala,
aby kajúcny hriešnik vykonal ústnu spoveď pred bisku
pom alebo; pred kňazom, ktorí majú moc, udelenú od
Boha, odpúšťať hriechy, alebo zadržíavat' ich, súdiť dla
velkosti a počtu hriechov, trestať a jako opravdíví du—
ševní lekari poučovať hr'iešníka, napomínať a pri-vádzat'
k novému zdravému žiVotu duševnému. Toto hlásali
najma počiatkom tretieho storočía slavní otcovía a učí

telía církevní, jako Tertullian
(»O pokaníc 14),
Origenes (Homil.II. n. 4, 6) a sv. Cyprían (»O
„pokleslých—xlist 11), ktorí opierali sa na sv. Písmo,

na

ústne podanie apoštolské a na dosavádne pokračovanie
sv."Církve. A tito učitelía zvláštne vystríhajú hriešnikov,
aby sa chránili neuprímnej & nedostatočnej spovedí;
keď nie je lepšie skrytým byť v zatratení než známym
byť skrze u'delenie rozhrešenia (Tertullian »O pokaníc

I, 47; Cyprian List II) & najma prízvukuje Tertullian
(c. 6 a 7): »Aby vyznávané boly všetky nepravosti,
ktoré sú spáchané, či telom, či duchom, či skutkom,
či vóÍou. : Oni hlásajú, že rozhrešeníe deje sa naríade
ním B0žím a že nie je ničím inším než odpustením
hriechov skrze milosrdenstvo Božíe, ktoré udeÍuje sa

človekovi..skrze človeka (Orígenes »O modlítbec 28).
Oní učia: že,. keď sv. Církev, jako telo Kristovo, má
udržovať jednotlivých údov svojich v poriadku a v kázni,
polepšovať ích a vodiť k večnému životu, tiež í smíereníe
hríešnikov s Kristom Pánom može sa díať iba skrze
svátú Církev; í keď je sv. Církev spoločnosťou Svatých
(Origenes Homil. ín Lev. n. 4.), nuž treba je, aby v lone
jej a proti nej spáchané neprávost' i_napravená bola.
Opaťskrze ňu samú; preto treba je, aby kňazomsv.
Církve boly známe i hriechy; u nich má sa hÍadať od
pustenie ((Drigenes Horn. II. n. 6.), keď na mieste Božom,
splnomocnením i. v mene sv. Církve sú povolaní'k tomu
dielu (Origenes »O modlitbec 28).

Biskup—alebokňaz udeÍovalrozhrešeníe
kajúcemu hriešníkOví po skrúšenej spovedí,
dÍa svedoctva sv. Cy príana

-(»O pokleslých: II.),

vkladaním rúk svojich, 'i nakladal jemu oby
čajne. skutky pokanía za vyznané hriechy:
níektorému póst, ínému almužnu, a tým podobné; a „keď
hríešník dopustil sa v'ačšíeho smrtelného hriechu, vylúčíl
ho zpomedzi ostatných veriacich 'bratov, vyobcoval ho
na čas 2 lona sv. Církve. A častorá'z radil alebo i na
ložil biskup alebo kňaz kajúcemu hriešníkoví, aby po

vykonanej tajnej spovedí verejne konal
tieto kajúcne

skutky.

A stávalo sa to najma prí—

verejných zločínoch. Touto církevnou kázňou chcelo
sa docíelíť, aby nielen sám hríešník, ale i druhi bratía
prikladom ťažkých a za dlhší čas trvajúcích skutkov
verejneho pokanía bolí odstrašení a naplneni nenávísťou
oproti takým zločinom, i aby tiež kajúcnikovi daná bola
príležitosť dla možnosti dosť urobiť za hriechyf svoje,
s tým pevným presvedčením, že na druhom svete ne
kajúcneho hríešnika, ktorý tu na zemi dosť neurobil za
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hriechy svoje, očakávajú ťažké pokuty. Áno, pri t'až

kých smrtelných verejných zločinoch nedo
stačovala k dosiahnutiu rozhrešenia sú
kromná spoveď pred biskup om alebo kňa
zom; ale požadovalo sa, aby hriešnik i ve
rejne vyspovedal sa z hriechov svojich.
A táto verejná spoveď diala sa dvojakýmspóso
bom: poloverejne
pred biskupom a kňazstvom cir
kevnej obce, ktorí povinní boli zachovávat mlčanlivost'

o vyznanýchzločinoch,alebo celkom verejnepred
všetkými veríacimi bratmi a sestrami V Kristu, a to
vtedy, keď sa stalo velké verejné pohoršenie, na priklad,
skrze odpadnutie od svatej viery k verejnej modlo
službe, po zúmyselnej verejnej vražde, ktoré bolo treba
napravit verejným kajúcirn skutkom, alebo keď hriešnik
z borlivosti sám si umiem'l s vedomim biskupa alebo
kňaza ešte raz verejne vyznat sa z istého zločinu, alebo
keď bisk'up alebo kňaz na důkaz zvláštnej pokory a ka
júcnosti naložil to hriešnikoví, a sám hriešnik príjal to
rád ,na seba, Pravda, že nedovolovala sa verejná spoveď
vtedy, keď sa dalo obávat' skór verejneho pohoršenia,
než by bolo poslúžilo na výstrahu, jako sa to dialo,
na priklad, ohladom cudzoložstva, násilného alebo ve
rejneho smilstva. No verejné pokanie ukladalo sa vóbec
verejným hriešnikom bez ohladu na osobu.

Biskup alebo kňaz nakladal dla rozličnosti

vyznaných hriechov i rozličné kajúce skutky
či pokuty.
Všeobecný cirkevný zákon neriadil 3 po
čiatku ešte úkony kajúcnikov, ačkolvek cirkevné snemy
(synody) a jednotliví Otcovia církevní v tomto ohlade
ustanovovali isté pravidlá pre okresy svoje. I záviselo
to od“jednotlivých biskupov alebo kňazov, jaké pokuty
majú vynášať dla najlepšieho zdania svojeho, jako treba
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súdít' v istých pádoch. Na počiatku tejto doby pokra
čovalo sa milostive a Íavne v oči kajúcim hriešnikom;
ale postupom času a požiadaviek príostrievaly sa pokuty
za hriechy, ktoré nakladali spovedníci kajúčim bratom
a sestrám, & to najm'á vtedy; keď sa množily nebez

pečenstvá krvavého prenasledovania. V Afrike

na

kládané bývaly ťažšie pokuty kajúcnikom, jako i v Špa
nielsku, než dialo sa 'to v Ríme a na 'Výcho de, kde
zachádzalo sa miernejšie s kajúcníkami. Vóbec pokuty
za hriechy boly velmi prísne v tejto dobe a častoráz
bývaly vymeriavané na celý život kajúcnikovi. Na důkaz
toho nech slúži prehÍad póstu, ktorý sa nakládal jako
pokuta za hriechy skrúšenému kajúčnikovi po odbavenej
sv. spovedi. Spovedník obyčajne nakladal prísny póst
jako pokutu za hriechy týmto spósobom: za nesvátenie
jednej nedele — tri dni postu;- ža Íahkú pomluvu —
tri do sedem dní postu; za prestúpenie dňa póstneho
a za vzatíe nadarmo mena Božieho — Sedem dní;
za pomluvu, vyrieknutú v chráme Božom — desat'
dní; za zlorečenie rodičom — štyn'dsať" dní; za
podvod v miere a vo váhe mimo náhrady -—p'áťdesiat
dní; za poranenie blížneho — jeden rok; za svádzaníe
ku necudnému _životu— dva roky; za krivé svedoctvo,
za smilstvo a za pomáhanie si od následkov jeho —
tri roky; za obyčajnú velkú krádež —: od jednoho do
p'alťrokov; Za krádež v chráme — sedem rokov; za
cudzoložstvo — od pát do desať rokov; za krivú prí
sahu, za ublíženie rodičom na tele, za vraždu blížneho
— sedem rokov; “keď matka alebo otec zabili dieťa
svoje (čo u pohanov beztrestne stávalo sa každodenne)
— od sedem do dvanásť rokov; za odpadnutie od sv.
viery - desať rokov póstu; a keby bol niekto zabil
rodičov svojich, naložený mu bol prísny post na celý
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život. Ale biskup mohol dÍa okolností i zkrátiť tieto
uložené pósty. Kajúcny póst zachovával sa o chlebe,
o vode 'a o samote, keď uložený bol iba na niekolko
dní; ale keď kajúcnik mal uložený post na niekolko
rokov, zachovával vtedy iba V pondelok, vo stredu a
V piatok prísny póst pri chlebe a vode ;- V ostatných
dňoch týždňa-=požíVal i strovu, ale nikdy maso a Víno.
A kajúcnici vykonávali radi z lásky k Bohu každé po
kanie, uložené po sv. spovedi, len aby dosť urobiť mohli
Bohu za prevínenia svoje, aby smierili sa so svatou
Cirkvou, i aby napravili dané pohoršenie. Ba „mnohí
horliví kajúcnici pridávali si sami dobrovolne ešte ťažšie
pokuty, než nakládal—jimspovedník, odchádzali z domu
na púšte do samoty, obliekali .sa do srsteného rúcha,
trýznili telo svoje a postíevali sa ustavične, jako to
vůbec robili pústovníci.

Kázeň verejného pokania.
Sv. Církev riadila sa Vždy dla toho, že Vkrálovstve
Krištovom na zemi nachádza sa medzi pšenicou i kúkol
(Mat. 13, 29. 30), že-žijú popri spravodlivých i hriešnici
»aže je poVolaním jej, aby privádzala k večnému životu
i najv'áčších hriešnikov. Túto ťažkú úlohu svoju konala
sv. Církev najmá V treťom storočí, keď uviedla do života

pre verejných velkých hriešnikov prísnu kázeň ver ej

ného pokania.

Origenes (Homil.VI. n. 9: in Exod.) rozoznáva
štyri číastkypokania: žiaÍ a Íútosť (contritio), dosť

uči'neníe

(satisfactio), spoveď

(confessio)a roz

hreš enie (absolutio); i hovorí, že kajúcnikovi treba
zadosť učiniť všetkým týmto podstatným číastkam svia
tosti pokania, keď chce znovu byť prijatým do Iona
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sv.-Církve a stát sa znovu dedičom královstva nebe

ského,A tak i kázeň verejneho pokania poža

dovala, aby hriešnik, ktorý následkom ťaž
kého verejneho hriechu bol vyobcovaný
z Iona sv. Církve, k napraveniu daného po

horšenia pred rozhrešením prejavoval ve
rejne žial svoj a lútosť za t'ažké hriechy,
verejne vyznával ich &'verejne za ne dost'
u činil.
S počiatku určené bolo verejné pokanie iba za
zločiny odpadnutia od sv. Viery k pohanskej modlo
službe, vraždy, cudzoložstva a vůbec verejnej necud
nosti, neskór i za ťažké hriechy krádeže, úžery, pod
vodného svedoctva, krivej prísahy, zrušenia slavného
sÍubu a týmto podobných nenávidených previnení. Taký
verejný hriešnik prosil biskupa alebo kňaza, aby určil
jemu verejné pokanie; Najprv sami biskupi spravovali
verejné pokanie kajúcnikov; ale od času krvavého pre
nasledovania pod cisárom D ecio m (r. 251.)ustanovený
bol skrze biskupa následkom velkého návalu"'kajúcnikov

a mnohých prác zvláštny kň'az, sp oved-n-ík- kajúc

niko v, či p enitenciar

(praesbyter po.enitentiarius),

ktorý pri boku .biskupovom riadil kázeň (poriadok) ve
rejnej kajúcnosti, spovedal kajúcnikov (keď medzitým
ostatní kňazi prijímali súkromnú_[tajnú] spoveď veriacich),
nakladal im pokanie dla cirkevných pravidiel, strážil nad
nimi počas verejneho pokania, či plnia naložené pokuty,
rozhrešoval ich a určoval čas ku svatému prijímaniu
a prijatiu n'azpát do Iona sv. Církve. Obyčajne shro
mažďovali sa verejní hriešnici v kajúcnom rúchu,
s ostrihanou hlavou,. bosí na stredu popoločnú pred
biskupa alebo penitenciara v chráme, kde bol oznámený
im čas verejneho pokania za 'ťažké hriechy ich. "Biskup
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alebo penitenciar posypal hlavu každého kajúcnika po
polom a riekol: »Spomni, že si prach a obrátíš sa
V prach.: I napomínal ho ku verejnému pokaniu:
»Konaj pokaníe, aby si dosíahol večný život.“ I oznámil
jemu spravodlivú verejnú pokutu za hriechy, vylúčil ho
na čas z Iona sv. Církve a prepustil ho s vyzva'ním
k horlivej módlitbe a k pevnej dóvere v mílosrdenstvo
B_ožie. Od toho času treba bolo žiť kajúcnikovi život
samotársky, vzdialene od hluku sVeta, konať naložené
pokuty i vzdialovať sa od služieb Božích v chráme a
prijímania sviatosti Oltárnej, kým po skrúšenom pokaní
nebol nazpět vzatý do Iona sv. Církve.

Postupom času vyvinula sa církevná kázeň ohladom
verejneho pokania a podmíenok príjatia vyobcovaných
hriešnikov do lona sv. Církve a to vždy sríadenejšie
a určítejšie. Jako pred udelovaním svatého krstu treba
bolo prípravovať sa Židom a .pohanom postupne v ka
techurhenáte, podobne dialo sa to i s velkými hriešni
kami, ktorí na seba uvalili vyobcovanie z Iona sv. Církve-;
"lebo i oni zpět dostať sa- mohli do Iona sv. Církve. iba

postupným verejným pokaním (reconciliatio, laboriosus
quidam-baptismus).
Už v tret'om storočí (okolo r. 247.) objavujlú sa

štyri stupne či triedy verejných kajúcnikov a sice: trieda
plačúcich.
A(zrpóx/lauazc,flentes), posluch—áčov
(ůxpúaazc,áudie'ntes),leži'acičh či klačíacich
(ón'ó
zname,-,substrati) a stoj a'cích (aóaraazc, consistentes).
Týmito stupňami či triedami verejneho pokania treba
bolo preísť obyčajne postupne z triedy do triedy“kajú
cemu hriešnikoví, i pobudol za kratší alebo 'dlhší čas
v každej triede. Biskup mohol dla okolností zkrátit' vy
meraný čas a oblahčíť pokuty či tresty.
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Keď biSkup alebo penitenciar poučil hriešnika, čo
má činit' počas verejneho pokania a keď prijal ho medzi
verejných kajúcnikov, vstúpil tento do prvej, najnižšej

triedy medziplačúcich.

Na tomto prvom stupni

verejneho pokania nachádzajúcí sa kajúcnici boli vy
tvoreni zo všetkých úkonov služieb Božích, ipodrobení
boli predbežnej zkúške; bolo dovolené im stávat“ V ná
dvorí u vchodu do predsiene chrámu, v ktorom konaly
Sa služby Božie, kde prosievali na kolenách klačiac
vstupujúcich veriacich bratov a sestry, so slzami Vo'čiach,
aby sa modlili v chráme za nich u milostivého Boha
o milosrdenstvo Jeho, i aby prosili biskupa, aby čím
skór boli pripustení k samému pokaniu a do chrámu
Božíeho. V tejto prípravnej kajúcnej triede "pobudli
kajúcnici v cirkevných obCach západných iba za krátky
čas, na Východe trval tento stupeň verejného pokania
za dlhšiu dobu.

'

V druhej triede kajúcniciči posluchači
mohli už vstúpíť do chrámu Božieho, prítomm' byt' pod
službami Božími na\ vykázanom mieste v pozadí chrámu
či -v predsieni, poslúchať čítanie sv. Písma a výklad
jeho; ale po tom tre'ba bolo im (po Evanjeliume)
opustit' služby Božie spolu s katechumenami prvej
triedy.

Tí_ kajúcnici, ktorí boli prepustení do tretej

triedy medzi ležiacich

či kÍačiacich,

smeli

klačať s druhou triedou katechumenov v zadnej čiastke
lodí chrámových pod svatou omšou. až po obetovanie.
V tejto triede iba začali činit“ vlastné pokanie verejní
kajúcnici, i pobudli v nej najdlhšie a sice za tri, pát,
páťnásť, dvadsat'páť rokov alebo i do konca života svo
jeho, jako vysvítá to z uzavretia cirkevných snemov

(synod), vydržiavanýchv Elvire

(r. 3053, v Ancyre
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(r. 314.) a v Arlese (r. _314.);posledná prísna pokuta
dožívotného pokania platila najma verejným cudzolož—
nikom, mníškam, ktoré utratily samovoÍne nevinnost
svoju a daly sa sviesť, odpadlíkom, ktorí verejne.a to
opatovne' obetovali modlám. Po obetovaní pri'sv. Omši
prosili títo kajúCnici na kolenách biskupa, aby požehnal
ich, a keď biskup modlil se. nad nimi a udelil im po
žehnanie sVoje, vzdialili ša s katechumenmi druhej a
tretej triedy so služieb Božích. Kto z nich osvedčil sa
horlivým v tejto triede verejného pokania, obsiahol po
verejnej spovedi od biskupa alebo penitencíara roz
hrešeníe slavnostným 'spósobom a bol prijatý z'aSe
do cirkevného obcovania. Ostatní postúpili do vyššej
triedy.

Kajúcnicištvrtej a najvyššej

triedy, sto

jací menovaní, prítomní bývali už pri celých službách
Božích, i stávali popri katechumenoch tretej triedy za
sbdadlami veriacich bratov a sestier v lodi chrámu Bo
žieho; ale nesmeli ešte obetovat' ani prijimat sviatost'
Oltámu s ostatnými kresťanmi. Do tejto triedy vriadení
bývali i taki kajúcnicí, ktorí obžalovali sami seba a boli
naklonení ku každému dosťučin'eniu a za ktorých pri
mlúvaly sa uÍavujúce okolnosti.
Nie všetkým verejným kajúcnikom bolo treba preísť
postupne, jako je už podotknuté, cez všetky štyri stupne.
Stávalo sa často, že keď kajúcnik bol horlivý neoby
čajn'e, keď obrátil zarytého významného pohana na
vieru Kristovu, alebo „keď bol slabého tela, keď sa na
chádzal v ťažkej nemoci, najmákeď primlůvali sa veriaci
a horliví vyznavači za 'neho, ktorí trpeli mnoho v krva
vom prenasledovaní pre Krista Pána, — odpúšťaná
bývala istá čiastka uložených pokút jemu, i bol skór
prijatý do Iona svi/Církve, než to póvodne biskupom

alebo penitenciarom bolo určené; alebo ukladané bolo
jemu Íahšie pokanie, i postúpil chytro do najvyššej
triedy kajúcich. 'Niekedy i kajúcnik prosil, aby určené
pokuty premenené boly jemu V iné, na příklad, V ko
nanie istých modlitieb a V odrieka'nie žalmov, V ude—

Íovanie almužny alebo V poplatok, určený od cirkevnej
obce, za ktorý sa vykupovali zajatí kresťania a otroci,
podporovaly chudobné rodiny a chrámy, a vykonávaly
iné dobrOčinné skutky. Verejné pokanie dovolené bolo
konat' hriešnikovi za istý ťažký hriech iba raz.
Počas verejného pokania treba bolo hriešnikom
svedomite vykonávat predpísané skutky pokania v tých
štyroch triedach, viesť c'ňostný život, stránit' sa svet.
ských márností, postievat sa prísno, odriekat' určité
modlitby, prespevovat' žalmy, vynahradzovat' učinenú
škodu, udeÍovat' chudobným almužnu, sbier'ať milodary
pre núdznych veriacich a k potrebam sv. Církve, ob
sluhovat' nemocných & _uvžalzne'ných,vykupovat otrokov
a zajatých, pOchovávat' mrtvých; a to povinní boli činit“

nielen za krátky čas, ale niekdy za mnohé roky, áno
niekdy až do smrti svojej, keď chceli byť prijatí znovu
do Iona sv. Církve.

Iúdovia duchovgého stavu bolivpodriadem'
tejto prístiej kázni verejného pokania. Velkí verejní
hriešnici .duchovného stavu pozbavení bývali“ najprv
úradu svojeho a vriadení medzi veriaci Íud'; keď potom
opáť poklesli do verejneho t'ažkého hriechu, bývali
vylučovaní i oni z lona sv. Církve; avšak, mohli vstúpit'
zase po odbavenom verejnom pokaní do Iona sv. Církve
a žiť V nej jako svetskí veriaci. Synoda V Novej
Cesare'i (r. 3I4.) vyslovila: aby kňaz, ktorý vstúpi do
stavu manželského, bol pozbavený úradu; keby dopustil
sa verejnej necudnosti alebo cudzoložstva, aby bol vy
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obcovaný, .i aby konal verejné pokanie, keď chce prí
jatý byť znovu do obcovania sv. Církve. Podobne bol
vyobcovaný ten, ktorý, úradu kňazského pozbavený,
opovážíl sa konat' úkony kňazské (Ustanovizne apo
štolské 29). Keď kňaz z bázne pred Židmii, pohanmi
alebo bludovercami zaprel meno 'Pána Ježiša Krista,
bol pozbavený úradu a keď ízaprel, že je kňazom, bol
vyobcovaný a keď činil verejné pokanie, bol prijatý
zpat jako svetský' úd do Iona sv. Církve (Ustanovizne
apoštolské 62). Ano i ti kňazí, ktorí dobrovoÍne vy
znávali Krista Pána pred pohanskými úradami- a hájili
sv. vieru, ale poklesli málomyseÍne v tom dobrovolnom
boji počas mučenia, čoby po poklesnutí svojom i bolí
vyznávali odhodlane opát' sv. Vieru a bránili, vytvoreni
boli z úradu'kňazského. a nesmeli vykonávať svaté úkony
jeho, ačkoÍvek neboli vyobcovaní zo sv. Církve (Sv.
Peter Alexandrinský, c. IO.).' Žiadon človek, ktorý mal
konat' Verejné pokanie, nemohol byt' kňazom. Ktorý
biskup alebo kňaz neprijal do Iona sv. Církve skrúše—
ného kajúcnika po odbavenom verejnom pokaní, mal
byť úradu pozbavený (Ustanovizne apoštolské 52.).,
Keď kajúcnik prešíel štyrí “stupne cirkevnej kázne
verejného pokania; keď teda\ verejne prejavil dokonalú
Íútosťnad spáchanými hriechami svojimi a pevný úmysel,
že svate povedie žívot' svoj, i dla rozsudku biskupa
alebo penitenciara dosť urobil za hriechy svoje, bol
pripustený k verejnej sv. spovedi vo stredu, vo štvrtok
alebo i v sobotu v 'týždní velkonočnom, i dosíahol od—
pustenie hriechov od biskupa alebo penitenciara — to

menovalosa cirkevným

rozh-rešením.

Taký bol

prijatý vkladaním rúk biskupských a kňazských do Iona
sv. Církve í pripustený pri slavnej sv. Omši ku stolu
Pána, kde príjímal sviatosť Oltárnu.

A to uÍavenie, premenenie alebo “skrátenie kajúcnej
verejnej cirkevnej kázn'e, či od'pustenie ístých cirkev

ných pokút skrze biskupa — menovalo sa církev

nými odpustkami

(indulgentiae).Toto je původ od

pustkov, ktoré udelujú. sa posiaÍ vo sv. Církvi; lež po
znamenat treba, že, keď _pokanie dnes je inak z'ariadené,
obdržaly i odpustky iný sposob a podstatu.

Roztržky pre pokanie.
Sy. Církev pridřžala sa, jako sme videli, vždy
učenía svojeho, že každý hriech móže byt' odpustený
a že závisí iba od náhlady hriešnika rozhrešenie jeho
(Mat. 12, 32; Žid. 6, 4—6; IO, 26—29). A kázeň jej
riadíla sa ohladom hriešníkov dÍa tohoto učenia: ona
rozhrešovala a prijímala znovu do lona svojeho hríeš
nikov, ktorí za hriechy svoje dost' urobili opravdivým
pokaním. I pokračovala ohladom kajúcnikov prostrednou
cestou, s jednej strany medzi odstrašujúcou prísnost'ou
a neúprosnou, bezohÍadnou spravodlivosťou, a s druhej
strany medzi vlažnou miernosťou a velmi shovievavým
milosrdenstvom. Našli sa v tejto dobe taki biskupi, ktorí
boli iného náhladu :. jedni chceli nakladať dÍa bludnej
mienky výstredno-prísnych bludárov Montanistov prí
snejšie a bezohÍadne; iní zase miernejšie zachádzali než
sv. Církev s tými kajúcnikmi; ktorí počas krvavého
prenasledovania boli odpadli od sv. viery. Obe tieto
sebe odporné a výstredné strany namáhaly sa uvádžat'
v platnost náhlady svoje._ Už pápež sv. Zefyrín (od
r. 202. do r. 219.) bol prinútený vystúpiť rázne proti
niektorým bískupom africkým, ktorí za príkladom Mon
tanistov nepripúšťali k pokaníu odpadlíkov, vrahoV—a
cudzoložníkov; i vyslovil sa rozhodne, že “icudzoložníci
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a týmto podobní verejni hriešnici majú mat' cestu otvo
renú ku pokaniu. Tejto mílosrdnej cirkevnej kázne pri

dfžal sa i nástupca jeho sv. Kallist

(od r. 2195do

r. 223.)_,i vyslovil sa ešte rozhodnejšie a ráznejšie,

že

žiadon hriech.nevytvára veriaceho krestana z prípustenia
ku pokaniu a z prijatía nazpát do lona sv. Církve.
Proti tomuto páp'ežovi soprela sa vRíme prisna strana,
ktorá súhlasila s rígoristami africkými, a usilovala sa
v platnost' uvádzat' výstredné náhlady svoje pod vyni
kajúcim pohlavárom svojim Hippolyt-o m. Tak pri
pravovala sa pomaly roztr'žka, ktorá prostriedkom tre
tieho storočia V Karthag'u a V Ríme; a začiatkom
štvrtého storočia i v Eg y pte. jako iskra zpod dútna—
júceho popoÍu dostala sa na povrch sv. Církve a ohro
žovala ju požiarom svojim za" dlhší čas.

V meste africkom Kartha gu povstala roztržka
pod krvavým _prénasledovanim za. cisára D ecia (od
r. 249. do r. 251.). Mnohí vlažní krest'ania boli zapreli
sv. vieru, aby vyhlí hrozným mukám. Ale po odpadnutí
svojom hneď v celých zástupoch hrnuli sa, _ato najma
i taki, ktori zo strachu pred mukami sypali kadidlo na
obetné modlárske oltáre (thuriňcati), alebo i taki, ktori

vymohli si od pohanských úradníkov za drahé peniaze
podvodné svedoctvo, jakoby boli obetovali modlám
(libellatici), k horlivým vyznávačom do žalárov a k zo
mierajúcim mučenikom na krvavých popraviskách, i
prosili od nich odporúčajúce listy, či cedulky odpustkové
(libelli pacis), aby zase čo skór nazpáť prijatí byť mohli
do Iona sv. Církve. S týmito lístkami odpustkovými
dialo sa mnohé nadužívanie; lebo mnohí nehodní znali
si zaopatriť ich pokrytským spósobom. Po zatíchnutí
prenasledovania chceli byť' pripustení všetci tito od
padlici do Iona sv. Církve, i žíadali mnohí, opatreni
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týmito lístkami odpustkovými, aby im bolo skrátené
verejné pokanie alebo i odpustené celkom. Biskup
mohol zinierniť pokanie alebo i oelkom odpustit ho
(odpustky),. keď kajúcnik preukázal zvláštnu h_orlivosÉ
alebo. keď za neho primlúvali sa_veriaci, zaslúžení o-.
sv'átú Církev, najma horliví vyznavači a mučeníci; ale
túto ulavujú'cu okolnost zneužíVali mnohí úskoční pokleslí

údovia. A pri tom pát kňazov, medzi nimi Novatus

a Fortunatus,
cissimu-s

i bohatý a mámotratný diakon Feli

prijímali odpadlíkov bez všetkých okolkov

Velmi ochotne do Iona sv. Církve V neprítomnosti sv.
C y p ri ana, ktorý r. 2481bol zasadol na stolicu' biskupskú
a teraz nachádzal sa Vo vyhnanstVe a to jako ktorý

z 'nich prišiel a žiadal, nech len bol opatrený takým
lístkarni odpustkovými. Týmto vlažným a bezohladne.
miernym pokračovaním hrozilo velké _nebežpečenstvo
zvyklej cirkevnej

kázni a obražané

boly i_práva bis—.

kupské. Keď, sv. C y p rian počul o- tomto, neporiadkul
vo vyhnanstve svojom, napomínal kňazstv'o,svoje k ostra
žitosti (List 9, ID,. .11)medzi iným týmito _slovami: »Po

čúvam, že niektorí tak (t. j. podvodne) prišli k lístkorn

(odpustkovým), dla ktorých. _sahovorí: ,nech obcu je

tento

so svoj'ími',

— čo pravda nikdy sa'nestalo

od mučenikov; teda neistá. ;a' slepá žiadost' iba “nahro
madit' móže závist nám “budúcne.< I-Vyobcoval mámo-

tratného a—nem'ravného
diakona Feli cissirna z Církve.
A keď požadoval rozhodne a rozhorlene, aby vsetci
podozriví ódpadlíci podroboVali sa kázm verejneho
pokania, aby sa nebral velký ohlad.na podOzrivé lístky“
odporúčajúce, ba i povolával na zodpoveďnost nepo
slušného kňaza Novat a, muž sopreli sa proti nemu

_Novatus, Felicissimus

s Vlažnýmistúpencami
Svo

jimi, ktori boli nespokojní už" pri Vl'oÍbe-jehozaibiSEUPa,
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poneváč bol ešte iba novokrstencom a oni sami túžili
po důstojnosti biskupskej. I utvorih' zvláštnu stranu proti
osv'ietenén'iu sv. C y priano Vi, ktorého obviňovali
jz prísnej tvrdosti a pyšnej pánovitosti, ano, že sám
"utiekol počas prenasledoVania a sa ukryl , i vyvolili zo

stredu svojeho F ortunata
za biskupa oproti nemu.
Novatus
odišiel do Ríma, aby _u pápeža vymáhal
uznaní-e a potvrdenie' volby rozkolného biskupa a vlaž
ného zaohádzania s. „odpadlíkami; ale máme sanamáh'al.

Keď sv. Cyprian

navrátil sa z vyhnanstva do Kar—

th-"agu, rozhorlíl sa velmí; i svolal r. 251. církevný
snem (synodu), na ktorom boli vyobcovaní rozkolníci
z lona s'V.Církve. Uza'vretia synody poslal ku potvrdeniu
do Rírna. Tak povstala roztržka i zakončila sa, ktorá

dostala meno. svoje po FelicissimoVi,
poneváč tento
po odchode Novata do Ríma bol pohlavárom jej.
SV. Cyp rian dal ďalšiu úpravu, jako zaehádzať treba
"s odpadlíkarni, i pridr'žal sa kázne verejneho pokani'a,
jaká. upotrebovaná- bola VRíme. ,
A zase V Ríme utvgrila sa toho istého času iná,
prbti'vná, predošlej, výsuedne prísna strana. Keď roz

kolníci V Karthagu
zachádzali velmi vlažne a mierne
s odpadlíkami a obviňovali sv. C yp-riana z velkej
prísnosti, nuž zase N ovacian a stúpencijeho v Ríme
obviňovali pápeža sv. Korn eli-a, 'že velmi mierne na
kladá s odpadlíka'mi a tvrdili s neúprosnou prísnosťou,
že žiadon odpadlík nemá byť pripustený ku verejnému
pokaníu a p'rijatý do lOna sv. Církve. A hla, čo nikto

neočakával, stalo_ sa. Výstredne mierny Novatus
z Karthagu
pridružil _sapo ,márnom namáhaní, aby
získal pápeža na stranu stúpencov svojich, k opačnej
výstredne prísnej strane V Ríme a k pohlavá'rovi jej
No—V'a
c_ianovi. Tento driev jako pohan' zaoberal sa
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s Íubomudr'ctVom stoickým; bol veÍmi učený, ale ctibažný
a v úrade svojom .nedbalý kňaz; í protivil sa s niekto

rý'mí 'stúpencami svojimi voÍbe pápeža sv. Kornelia
pod zámíenkou, že on vraj už jako kňaz velmi míeme.
nakladal s odpadlíkamí. Prepíato prísní, strannící vyvolíJí

Novacíana

r. 251. za -bískupa či pápeža 'rimského

a úskočný vládobažm'k písal biskupom provinciálnym
okružné listy, v ktorých udával“ príčínu, pre ktorú vraj
prinútený prOtí vóh svojej je prevziať prvú důstojnost vo
sv. Církvi, 'i' osočoval pápeža, sv. Korn elia. Traja
biskupi vonkovskí, ziskani podvodným spósobom, v_y

svátíli Novacíana
za biskupa. A tak stal sa proti-\
pápežom. Sv. Díonys z_.A.lexandríe (1' _r..264,)
odpovedal uchvátíteÍoví prestolu papežského a" ctíbaž
nému rozkolníkovi (Euseb. VI., 45): »Že si proti vůli
svojej bol uvedený do úradu, dokážeš, keď sa poďakuješ
zase dobrovoÍne. \Radšej si mohol pretrpeť všetko, než
rozdvojiť Církev 'Božíu . . . . Bolo by “bývalo nie menej
slavným, keby si bol zomrel radšej jako mučeník, aby
si nebol moli'ol zaprí'číníť roztržku v Církvi, než keb'y
sí nebol mohol o'betovat' modlám ; áno,

día náhÍadu—

mojeho, bolo by bývalo to slavnejšírn. Veď v posledňom
p'áde bol by si býval mučeníkom pre dušu svoju, pre
jednu _; v prvom páde pre 'celú Církev. Keby 's'i- ešte
teraz nahovon'l bratov alebo prinútíl, aby navrátili sa
ku svornosti, nuž bude zásluha Tvoja váčšou než po
blúdeníe Tvoje; toto nebude pripočítané potom Tebe,.
ale _tamtá bude zvelebóvaná. Keby sí nemohol pre-
hovorjt'" ích, nuž 'aSpOň Zaohráň, zachraň. dušu svoju!
Prajem Tí všetko dobré a pokoj Pánovlc Podobne nia
pomínal sv. Cyprían
stranníckych rozkolníkov. _Sv.

Kornelíus
vypovedal na synode, na ktorej sa súčast—
nilo 60 biskup'ov, _tvrdohlavého rozkolnika z lonasvátej
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Cir-kve, ktorý zaprisahal pri udelovani sviatosti Oltárnej
niektorých stranníkov svojich, aby nikdy neobcovali so
sv. Korn eliom. Ale mríohí navrátili sa k jednote sv.

Církve Kristovej, ihovorili: »Vieme, že Korn elius
skrze všemohúceho Boha a Pána našeho ježiša Krista
b'ol vyvolený za pápeža sv. katolíckej Církve. Vyzná
vame blud svoj; my sme boli oklamaní; my sme úskoč
nými rečami boli Žavedení k nevernosti. Lebo, ačkoÍvek
sme zdali sa obcovať s rOzkolníkami a 'kaCierami, nuž
predsa srdce naše ostávalo vždy čisté pri Církvi. Dobre
my vieme, že je iba jedon Boh, jedon Kristus, Pán
náš, "ktorého vyznávame, jedon Duch Svatý, a že iba
jedon pápež byť může v katolíckej Církvie Medzítým.

.Novac'ian

's Novatom

a s niekolkýmistrannikami

zotrvávali V roztr'žke i začali hlásat' bludné učenie-ďalej,
že- v pravej Církvi nemóžu by'ť trpené žiadne hriechy,
ani hriešnici-z a preto že Odpadlíci nemůžu byť zpát
príjatí do- lona jej, poneváč u nich nemožné je obno
venie skrze pókanie, že katolícka Církev je poškvrnená
obcovanírn s hriešnikarni. I nazývali 'seba 'Čistými, Ka
tharami (Kaůapoe'),že spoločnosť ích pozostáva vraj

iba z čistých. Dalšie osudy N0vac'ianove
nie sú
známe. Novaciani či Katha'ri rozmóhlisa časom
a :udržali sa skoro za celé jedno storočienajmá v_Kon

stantinopo'le

&v'Malej Asii, izvláštne'VoFrýgii,

kde spojili sa 's ostatkamiMontanistov.

A táto roz

_ko'lníckabludárska sekta pridfžala sa; křčovite výstredne

prísnych zásad svojich, považóvala všetkých kresťanov,
ktorí sa dopustili po sv. krste nejakého tažkého hriechu,
za vyobcovaných z Církve, obnovovala krst u tých,
ktori' prechadzali k nej z lona katolíckej sv. Církve,
.,zak'ažovala stúpencom svojím uzavierať druhýraz stav

manželskýa sláv-ila
VeÍkúnoc s Kvartodeci

mánami,

ktorí odbavovali ju 14. dňa mesiaca židovského Nisanu.
Proti tejto Výstredne prísnej 'a bludárskej sekte sv.
Ambrož,
biskup milánsky, núten—ý
bol- ešte hájít' svátú
Církev.

_

Konečne i V Egypte povstala roztr'žka pre po.
kanie. Mel-eci'u s, biskup v meste Lykapo'le- V hor-'
nom Egypte, nechcel pripúšt'at' ku pokaniu tých, ktorí
odpadli od sv._Viery počas prenasledovania za.Diokle
ciana a obetovali modlám, Keď to badal metropolita
jeho sv. Peter I'., biskupVAleriandrii, laskavýotec
.veriacich a VÍúdny i milosrdný muž, žiadal prísneho,
podriadeného sebe, Výstredného biskupa rozhod-ne, aby
VÍúdnejšie nakladal s kajúcímí odpadlíkami. M_elecius
odtrhol sa r. 306. od metropolitu—svojeho ,a opovážil

sa vykonávat v cirkevných obcach strany svojej právo
mocnost' metropolitskú. Ačkolvek Melecíus
synodou
egyptskou bol V)obcovaný, trvala roztr'žka, ktorú za
príčinil, skoro za šest'desíat rokov.
Sviatost' posledného“ pomaZania.

So sviatost'ou pokam'a spojovaná bývala V tejto

dobe ísviatost' posledného pomazania, jako
to žiadal apoštol sv. Jakob (5, 'I4): »Keď z Vás niekto
je nemocný, nech si privolá kňazov Církve, nech modlia
sa nad ním, nech mažú 'ho olejom v mene Pána: a
modlitba Vieryuzdraví-nemocného, a poÍahčí jemu Pán,
& keď je V hriechoch, budú odpustené jemu.< Ori ge
nes

(1—r. 254; Homil. “II. in Lev. n. 4) považoval po

mazanie sv. olejom jako zvláštny prostriedok milosti
Božej k dosiahnutiu odpustenia hriechov a oblahčenia
V nemoci a sice jako d0p1ňok sviatosti pokania,-- i za
sviatosť, ustanoVenú od Krista Pána.
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Hneď' od prvých časov sv. Církve vykonávali tento
“sv. obrad u nemocných kňazia a to pre iné mnohé
práce biskupov. Kňaz udeÍoval veriacim nemocným
sviatosť pomazania skrze sv. olej a modlitbu dla upo
menutia sv. Jakoba; ale bolo treba, aby sv. olej bol
posvátený skrze biskupa. Z prijímania tejto sv. sviatosti
vytvoreni bývali iba; nekajúcni hriešnici, pre velké
zločiny na smrt odsúdení zločinci a malé dietky. Ale
sv. Církev preukazovala pri tom nemocným bratom a
sestrám v Kristu v tómto ohÍade z'vláštnu- lásku svoju.
Preto i bývalí donášani nemocní a slabí častejšie a
najma vo štvrtok velkého týždňa do, chrámov, kde
bývali rozhrešení' po skrúšenej sv. spovedi, a prijímali
sviatost' Oltárnu a posledného pomazania. Exorcisti
modlievali sa zvláštne nad 'tými nemocnými, ktorí boli
ob_sadnutí zlým duchom;

Sviaťost' posvátenia kňazstva.
Sviatosť posv'átenia kňazstva udeloval -s velkou

obozretnost'ou biskup, dla svedoctva sv. Klemensa
Rimskéh-o, modlitbou a vkladanim rúk, jako driev
sv. apoštoli konali, po prísnom póste mužom, ozdobeným
zvláštnymi cnost'ami a potrebnými vecami. Posviacanie
dialo sa v chráme pri oltári v pritomnosti buď troch
biskupov kňazstv'a a ven'aceho Íudu, pri posviacanke
za biskupa, buď iba v pritomnosti! kňazOv a veriaceho
Íudu pri posviacanke kňazov a diakonov, idiakonisiek.
I považované bolo vždy a všade 'v tejto. dobe za
pravdu, že touto sviatosťou posv'átenia vtlačené, býva
nezmazatelné znamenief a sice biskupom, kňazom a dia
konom a diakoniskám, ktorým sú oddelení na veky od
ostatný'ch veriacich. Pri udelovani svíatosti posv'átenia
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podával svátiaci biskup novoVysvatenému bíSkupovi
kalich s patenou, knihu evanjelií a epištól a neskór
i palicu na znamenie naivyššieho úradu kňazského,
učitelského a pastie'rskeho, .kňazovi kalich s patenou,
a diakonovi knihu sv. evanjelíí, diakoniskárn závoj .

Duchovenstvo niž š í'c h“ rádov
nedos'ahovalo
sviatost' posvatenia; ale biskup iba značil a žehn al
ho znamením sv. kríža a odrie-kal primeranú modlitbu.
Éri. tom žehnaní a prijímaní do nižších rádov cirkev

ných odovzdávalbiskup .na znak úradu: poddiako
nom knihu epištolí, lektor—om sv. Písmo, ktoré oby

čajne opatrovali, exorcistom

zvláštne vkladal ruky,

aby mohli uzdravovať posadlých zlým duchom (energu

menov),; akolytom
svetlá a ostia'riom

podával nástroj, ktorým zapalovali
klúče chrámove.

Sviatost' stavu manželského.
Stav manželský povýšil a zvelebil sám Pán Ježíš
Kristus (Mat. 19, 41—6). Keď pohania velmi si vážili stav
manželský, a Židia odstúpilí od prvotnej čistoty, pova

žovaný bol stav manželský u krest'anov vždycky za
obraz spojenia :Krista Pána so sv. Cirkvou, za velké
ta j omstvo (Efes. 5, 32. 33), za obnovený svázok,
jakým mal byl! od počiatku medzi mužom a ženou

(Mat.19,4'a nasl.),áno za nerozlučitelný

svázok

(I. Kor. 7, 10—17; Rim. 7, 2. 3) a to ani len v páde
cudzoložstva (Marek_10, 5—9; Luk. 16,18). V krest'an

stve dosiahla manželka rovné práva s manželom (I. Kor.
7, 3—5); i nebola viac vo sv. Církvi manželka jako
vůbec u pohanov a čiastočne i' u. Židov, otrokyňou
manželovou, lež opravdivou družkou života. Svazok
stavu manželského, jako to vysvítá už z listu sv. Ign á ca
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(1-r.,107.), písaného sv. Polykar'p ovi (c. 5), uzavieral
sa v' chráme pred biskupom, neskór pred kň'azom, keď
driev hlásili sa snúbenci pred nimi, ktorí usúdili, či
budúci svazok ich zodpovedá kresťanským požiadavkam.
Biskup alebo kňaz v mene svi-Církve a V mene Božom
pri oltari potvrďoval a' požehnaním svojim posvacoval
svázok novomanželov, po čom slavená bola_nekrvavá
obeta sv. Omše. “Manželía dosahovali zvláštnu 'milost'
Božiu, aby mohli byť živí opravdive nábožne, a vycho
vávat' dietky svoje vo svatej viere' a vo. všetkýcli
cnosťaxch.

Z toho vysvítá, že už v tejto dobe bol “ustanovený
_obradpre 'posv'átenie stavu manželského.. To- dosvedčujú

Otcovia církevní z tretieho storočia, jako Te-rtullian
(Ad uxores' II. 9.), ktorý hovorí, že požehnanie a,.po
tvrdenie stavu manželského dialo sa sluhamí sv. Církve,
biskupami a kňazmi, _a pripomina, že mladoženích pri
obrade udelovania. sviatosti stavu manželského podával

neveste svojej zlatý .prsteň; Klemens

Alexan

drinský
(Strom. II. 231.),ktorý hovorí, že stav“ man
želský požehnával biskup v mene Božom, i že je né.
rozlučitelný, tak, že kto by vstupoval do nového stavu
manželského za života druhej čiastky, d0púšťal by sa
cudzolóžstva. Nevesta objavovala sa _pri sv. obrade
v závoji. Novomanželia udelovali chudobným hojné
almužny po .obrade sviatosti manželstva. Pri slavnostnej
svatbe upotrebovaly sa i svieteÍne a smolenice. Za
čiatkom štvrtého. storočia mávali už novomanželia pri
svátom obrade—na 'hlave vence, na znamenie nevinnosti,

jako svedčí sv. Ján Zlatoústy.

Dovolené bývalo

sice po smrti manžela vdove vydat sa i druhýraz dla
sv. Pavla
(I. Kor. 7, 9; Rím. 7, 2, 3); ale mnohí

prísni Otcovia církevní, jako Klemens

Alex an7
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drinsk ý (Strom'. II., 23;\ III., 11)neschvalóvalí' tó i po
važovali za nedokonalost.
Za platný bol považovaný sice i svázokgmanželský,
uzavretý s pohanom alebo s pohankou pred vstúp'ením
do sv. Církve (I. Kor. 7, 12 -I4),. „keď len neohrožoval
duševné spasenie stránky kres'ťanskej; ale keď ohrožoval,
nuž dovolené bolo kresťanskej stránke odlúčit' sa od
pohanskej

(I. Kor. 7, 15).

Sv. otc o via neodobrovali, ba—
zakazovali veri'acim,
aby neuzavíerali miešané stavy manželské s _pohanmi
alebo _i S'bludtwercami (ey-priam De lapsis; Tertullian
De monog. c. 7.; Ad uxores II., '3—7.); lebo" taký
míešaný svázok nie je potvrdený a pósVátený ani so
strany“ Božej, ani so strany “sv. Církve, a kresťanský
život a cit býva obrá'žaný takým miešaným svazkem.

Preto hovorí učený Tertullian:

».Keď'majú byt' vy

držiavané shromaždenia služieb Božích; vtedy určí “muž
(inoverec) ten deň k upotrebeniu kúpela; keď má byť
-zachovávaný póst, nuž pripraví hostinu; nikdy nevy
skytujú „sa váčšie prekážky skrze domáce práce, 'než
práve vtedy, keď povinnosti krest'anskej lásky vyvolá
vajú manželku z domu: kde-že má Viera jej nachádzať
potravy, kde-že je posilnenie ducha, kde-že požehnanie
BožiePc
Iné církevně posvátné ohrady & obyčaje.

Celý život prvých kresťanOv bol, tak rečeno,
ustavičnou bohoslužbou (Gal. 4, 9 a nasl.; Kolos,'2, 16;
Rim. 14, 5) a slávnosťou, preniknutý a posvátený radost
nými a dojímavými rozpomienkami spasitelných krest'an'
ských tajomství, jako to prípomínajú súčasní'sv. Otcovia

a v prvom rade Klem ens Alexandrínský

(1—
r. 217.;
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Strom. VII., 7.) a “veleumný Origenes

(1—
r. 254.). A

posvátné cirkevné obrady a obyčaje, konané pri týchto
spasonosných rozppmienkach, ktoré. sa zachovaly až
na časy naše, sú tak staré, jako sama sv. 'Cirkevf
Najčistejfš'ieužívalo sa už v tejto dobe z nam enie
sv. kríž'a či prežehnávanie.. Sv. Justin (1-r. 167.)roz
práva v obrannom spise svojom, že veriaci pred každou
modlitbou značili sa pravou rukou znamením sv. kríža.
A Tertullian
(1-r. 220. De cor. militis) dosvedčuje,
že krest'ania začínali každú prácu znamením sv. kríža.
A. každé žehnanie a sv'átenie dialo sa týmto znamením
spásy, Biskupi a kňazi na prosbu veríacích udelovali
požehnaníe svoje znamením sv. kríža; biskupi preže
hnávali celú cirkevn'ú obec alebo, okres ; pápež římský
udeloval požehnaníe svoje celému krest'anskému svetu.
A_to dialo seřznamením sv. kríža; lebo každodenne sa
p'resvedčovali prví krest'ania, jaké milostivě pósobenie
zapríčiňuje ono.

'

I obrad vkladania

rúk bol velmi rozšírený.

I dial sa nielen pri posviacanke biskupov, kňazov a dia
konov skrze biskupa, ale 'i pri udelovani sviatosti bir
movania a pokania, jako i pri prijímaní do katecliume
nátu a do nižších cirkevných rádov, ačkolvek vkladanie
rúk nemalo všade rovnaký význam.
Najdóležitejš'ou bola mo dlitb'a v ,cirkevnom a
domácom živote kresťanov. A prvé miesto medzi mo

dlitbamizaujímala modlitba

Panova,

ktorá. stručne

vyjadruje siedmirm' prosbami všetky potreby a žiadostí
duchovné i'telesné každého človeka. Pri modlení po
kračovali kresťania už V druhom 'storočí dla svedoctva

Tertulliana
chodu

sl'nca,

na tento spósob: obracali sa k vý
a to preto, že Svatá zem, ktorú po—

svátíl Kristus Pán životom Svojím pozemským, leží na

Východe (a tak i chrámy naše a hlavne oltáry obrátené
sú VačšimdieÍom ku Východu), u_piera-li 0 či k nebu,

mali odokrytú hlavu a ruky sopiat'e, oby
čajne kÍ'ačievali na kolenách, a ibaV ne-delu
(ýpšparoů' Kupíou = Skuť._ap. 20, 7; I. Kor..16, -.2;_Ign.

ad Magn. ó), poneVáč V ten radostný deň Kristus Pán

'.Vstalz mrtvých, i"od Velkej noci po Turice mo
dlievali sa stojačk'y; ináč nesedávalipri modlřtbe
nikdy. Neskór modlieVali sa i s pozdvižeňými a roz
piatymi rukami na pamiatku, že rozpiate holy ruky
Spasitelové na kríži za Íudské pokolenie Niekedy vrhali
sa modliací krestania na zem dÍa obyčaje východnej,
i bili _saV prse na důkaz skrúšenosti. Takýto spósob
modlenia zachoval sa až na časy naše u kňazov pri
nekrvavej obete sv. Omše. Dla svedoctva »Ustano

Vizní apoštolskýchc

odbavovaliveriaci Súkromné

každodenně modlitby svoje V treťom storočí ráno a

večer a dla Tertulliana

"(Apolog.39) i pred jedlom

a po jedle; lebo tento hovorí: »Nesadáme skór' ku
stolu, kým drieV neobrátime modlitbu svoju k Bohu.
ToÍko sa jie, koÍk'o je potrebné, aby sa utíšil hlad, a
pije sa tolko, kolko je treba, aby to bolo užitočné
žiVotu.< V tomto čase odbavovaly se. už i spoločné
modlitby, ktoré pozostávaly z čítania sv. Písma, zo
spevov žalrn'ových a zo spoločných modlitíeb, jako sa
to konalo V niektorých krest'anských domoch už za
časov apoštolských (Skut. ap. 2, 46; Efes. 5, 19). V

tret'omstoročía sice na. synode, VKarthagu r. 252.,
vydržiavanej sv. Cyp riano m, pripomina sa už i čítanie
životov sv. mučenikov a-dÍa Eu s e bi'a V štvrtom storočí
p0pri modlitbe, čítaní sv. spisov a spievaní žalmov
i spievanie iných nábožných- cirkevných piesní. Starý
zákon poskytoval okrem žalmoV, týchto vznešených
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a nádherných výlevov prorockých, poučných a citlivých,
veriacim pri modlitbe i chválospevy mládencov V ohnivej
peci,_Zachariaša a Panny Marie, ktoré všetky prenikave
povznášaly ich. Dla spósobu Židov chodievali kresťania
od "časov apoštolských i k spoločným modlitbám na
verejné služby Božie denne triráz do chřámov a to
o hodine 3. (našej g.), 0 6.- (našej.12.1) a o 9. (našej
'3. popoludní), ale už v treťom storočí chodievali ešte
i včas rano pred svitanírn a večer k nočnej pobožnosti.
A tieto pobožnosti dla hodín nazvané, boly cirkevnými

stan'ica'm'i (štáciami) či hodinkami,

jaké neskor

boly, zavedené iba u pústovníkov a do kláštorov pre

mníchov.Tertullian

a »Us't'anovizne apoštol

ské<< udávajú i zvláštne upomienky pri jednotlivých

hodinkách (štáciach): pri prvej (pred svítáním),že
krest'anzvláštne má sa zasvětit Pánu Bohu, pri tretej
Hodine (o- našej deviatej hodine), že Pilát odsúdil Pána
ježiša Krista a že v túto hodinu Duch Svatý sostúpil

na apoštolov, pri šieste j hodine (našej dvanástej na
poludnie), že Spasitel bOI ukrižovaný, pnel na kríži a že
v ten čas i Peter sa modlil (Skut. ap. 10,9), pri de
v1ate _)hodine (našej tretej popoludní), že Spasitel do
konal dielo vykúpenia smrt'ou Svojbu aPeter s Jánom
sa modlili v chráme (Skut. ap. 3, I), a večer po zá
páde s_lnca. majú se. konat poďakovania za všetky
dobrodenia, dosiahnuté od Boha i prosby "zaodpusteníe
hriechov. Á znamením sv. kríža, modlitbou i. spevami
začínaly sa od .najstarších časov i slavnostně služby
Božie, nekrvavá obeta sv. Ořnše, a končievali sa i nimi,
najma požehnáním 'biskupovým.

A znamenímsv. kríža .a modlitboupožehnávali

a svátil-i biskupi i rozličné veci, upotrebúvané
vo sv. ,Cirkvi. V sobotu velkpnočnú a sv'áto
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dušnú, jako 1v slavnosťZj avenia Pána (Epiphania)
žehnali a svatili biskupi V chrámoch vodu so soÍou,
upotrebovanú pri 'sv. krste a pri iných príležitostach
používanú ku posvfátnému kropeniu. Už pápež Ale
xander

I. (1- r. 132) hovori o tom, že sa svatí V.Odla

so soÍou, aby každý, kto sa pokropí ňou, od každého
hriechu bol očistený a posvátený. Biskup svatil vo
štvrtok VOveÍkom týždni pred slavnósťou vzkriesenia
Pána (ěBBO/zacpera/177)i olej, upotrebúvaný pri ude
Íovaní sV. sviatostí. Áno biskupi požehnávali & sv'átili
toho času už i pOpol na počiatku štyridSatdenného
póstu i sypali ho na znak pokania na hlavu. Verejným
kajúcnikom a i druhým veriacim, prítomným pri služ
bách Božích, so slovami: »Spomni, že si prach &obrátiš
sa V prach; čiň pokanie, aby si obsiahol večný života
Podobne požehnávali &svátili, biskupi od časov apoštol—

ských sviece', kadidlo,

upotrebúvané dÍa zvyku

starozákonného prij službách "Boží'ch (veď už meno
»Thusc, od _gréckeho ůóezv, obetovať, poukazuje na
obem; ono je teda výmluvným symbolom—
obety Nového:

zákonu),nárad'ie chrámové, chrámy, kaplnky',

krstiteÍni'ce, modlitebně“ siene a hrobitovy.

Obrady a obyčaje pri pochovávani zmnrelýchj & úcta.

Svatých axmučenikov,
Telá. ZOmrelých V Pánu krest'anoV'neb'ýVáli spálené,

jako to u pohanov bolo skoro Všeobecnou obyčajou,
ani nebolý považované za nečisté, jako u Židov. Prví
kresťania umývali mrtvoly čistou vodou, niekedy mazali
ich i voňavými ma'st'ami, aby'-"neboly porušené- chytre,
zaobaÍovali ich potom do plátna a ukladali d'o; rakieíw
I niesli día-'obyčaj a židovského a dÍa výrokov sv. Písma-,
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ktoré považuje telo, oddelené od duše, jako zrno pše
ničné, ukladané do zeme, podobne jako i telo Spasi
teloVo vložené bolo do zeme, mrtvolu ku hrobu- pri
\speve žalmov' a pri horiacich svíecach, kde biskup alebo
kňaz modlil sa, žehnal mrtvolu, „neskór i kadidlom oku
roval a niekedy držal nad ,ňou'.krátku blahoslovnú reč,

jako to dosvedčujesv. D'ionys Areopagita,

ivylial

na ňu trochu posváteného *oleja. S takouto cirkevnou
slavnošt'ou' ukladané bolo telo zomrelého krest'ana do
zeme, tento dosavádny _chrám Ducha Svatého, v tej
pevnej_nádeji, že jako Kristus"Pán ,tak i on povstane
z hrobu 'k novému večnému životu v deň posledného
súdu. Už Origenes
V treťom storočíívyzý-vaveríacich,
aby dla “starodávneho ..obyčaja.takýmíto obradmi úctive
a slavne pochovávali “tela zomrelých svojich, poneváč
býValy v nich nesmrtelné duše. I rozpomínali sa veriaci
krest'ania na zomrelých svojich modlitbami a obetou
sv. Omše 'v tom presvedčení, že sv'azok, ktorým spojo
Vala láska v zivote ich, nie je pretrhnutý smrťou, a že
oni, jako pri živote pozostalí na tejto zemi, výda'tne
móžu pomáhat bratOm a sestrám svojim trpiacim v očistci.
A preto konaly Sa,modlitby a nekrvavá. obeta'sv. 'Omše
za zomrelých na treti, siedmy alebo deviaty, potom na
tridsiaty alebo štyridsiaty deň, jako i zvláštne vo vý
ročitý deň -poh_rabuich (Depositio). To dosvedčuje Ter

tullian

(De corona mlllt), keď píše: »Za zomrelých

prinášame obetu 'v deň výročný.. jTelá mrtvých pocho
vávané bývaly najradšej v blízkosti chrámov na hro
bitovOch, alebo i v podzemných chodbách či kata—
kombách, kde i ostatky svatých mučeníkov boly pre
chovávané.
_

Velká úcta preukazovanábola od kres'ťanovv týchto
časoch Svatým, horlivým to vyznávačom a mučenikom,

po blahoslavenej smrti 'ich. A táto ,ůcta samovolne vy
plýva nielen z povahy ludskej, ale i zo saméh'o učenia
Kristovho o obcovaní Svatých.
Prví kresťania hneď od prvých časov pripomínali
si pri sv. Omši mená. niektorých sv. mučeníkov a niekdy
medzi službami Božími čítavali ..opisy múk ich a usmrte
nia; zaznačovali starostlive dni mučeníckej smrti ich
a schádzavali sa vo výročné dni ich spoločne ku služ

bám Božím. Tak už priatelia sv. I gnáca, biskupa
v Antiochii
syrskej, umučeného v Ríme r; 107., píšu
iným kresťanským bratom: ».Udali sme Vámi deň i čas,
aby sme sa sošli v ten deň a s týmto udatným b_ojova
nikom Kristovým osvedčovali spoločnosť. svoju-<<A- kre

sťania zo Smyrny píšu o umučenóm biskupovi svojom,
sv. Polykarpovi
(1-r. Í66.): »Schádzame sa, kedy-
kolvek možno, na tom mieste, kde sa nachádzajú kosti
jeho a kosti mučeníkov, ktoré,sú nám drahocennej-šie,
než najskvostnejšie drahokamy, aby sme slavili deň
umučenia ich, jako upomienku ,na tých, 'ktOrí zvít'azili
v slavnom zápase.—(boji), tak i preto, aby potomci na
dobudli takým príkladom poučenia a upevnenia.a A za
časov sv. Cypriana
'(1-r. 258.) slávené boly už “i vý

ročné dn'itých sv. vyžnávačov,

ktorí zomr'eliv ža

lároch, —ion sám. vo vyhnanstve slavil výročný deň smrti
ich nekrvavou obetou sv. Om'še, Ano, kresťania konali
v tejto dobe už isprievody (prOCessie)či púty ku hrobom

sv. mučeníkov vo výročný deň blahůavenej smrti—ich
a biskup obetoval nad nimi sv. OmsuÍ Veď. cirkevný

dejepisec zo štvrtého storočia, Eusebius,

rozprava,

že bolo starobylým obyčajomaza času jeho putovat“ ku
hrobom sv. mučeníkov. A od začiatku štvrtého storočia
povstávaly nad hrobami sv. mučeníkov kaplnky-.-'(arka
solie) a chrámy a v nich postupom času umiestené boly
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i obrazy, ktoré predstavovaly činy a mučenícku smrť
ich.. Pevná. bola Viera u týchto krest'anov,\ že, jako ctiť
treba Svatých, jako milostnikov a priatelov Božích,
možno prosit' ich, “jako takých, i „o primlúvu, a že po
dobne i oni se strany svojej u trónu Božieho veriacim,
ktorí žijúpbsial na zemi, prispiet' “možup.omocou',svojou.
Túto viem dokazujú 'rozličné „nápisy, odhalené v pod
z'emných hrobitovoch (katakOmb'ách) rimských._
Hlavná úcta p_reukazovala sa zvlášmoufšetrnosfou

kuxostat'kOm "Svatych, Tak horliví a'povďač'níkrea
sťania sobrali po smrti sv. I'gnáca všetky kosti jeho'
a po smrti svaolyk'arpa
chceli vytahovatkostijeho.
z, ohňa, ale _zlostníŽidia doliehali na ivladára, aby kázal

spálit všetky; po smrti sv. Cy p riana

sbieřaliveriaci

p_relíatukrv jeho do ručníkov, jako drahocennú pamiatku.
Vobec sháňali sa veriaci velmi starostlive po ostatkoch

'Švátých, ktoré kupovali i za drahé peniaze od pohan
“skýchvojakov; i .rozdeÍovali 'si ich medzi sebou, aby
nútení neboli konať ďaleké púty k hrobom sv. muče
.nikov. _Aver'iaci ctili si tieto ostatky SvátyCh nad zlato,
diamanty“& iné- drahokamy, zapravovali ich do zlata a
prechovávali ích v c_hrjámoch&v domoch svojich v naj
,váčšej úctivosti.

'

A prví kresťaniadobre už rozoznáyali

naj

hl'bšiuxpoklonu a7najváčšiu úctu Božiu od
„pocty“ Svatých.

To dosvedčujú kresťaniav SQr'nyr-ne

Spo smrti SV: P__

kar pa (1- r. 166.), ktorí píšu iným

bratom svojim, ze nepniatelía viery nedovolovali brať
kosti jeho, »aby snáď neodpadli od Ukrižovaného, a' ctít
nezapočali. tohotOc. I dokladajú rozhorlení kresťania:

»N-eVedia,\že nemožno nám opustit; Krista
a_že íctiť nem óžemre iného! Veď iba, „pred
N-ím, ktorý jje Synom Božím, klari'iam'e sa
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a padáme, ale pr-ávom milujeme mučeníkov
a nasledovníkov

jeho.“

A koncomštvrtéhosto

ročia píše o tomto vzývaní Svatých slavný učenec cir

kevný, sv. Cyrill ]erusalemský

(1-r. 386.), Vopise

svojom vtedajšieho obradu sv. Omše, keď uVádza z ká
nonu po pozdvihovaní túto modlitbu: »Prosime Teba,
ó Bože, všetci spoločne, a prinášame Tebe _túto obetu
a spomíname si i na sv. patriarchov, prorokov, apo
štolov a mučeníkov, aby si skrze modlitby ich a pri
mluvy milostive ráčil prijať'i prosby naše.; A tak zrejmé
je učenie cirkevné o cteni Svatých z tejto doby: prví
kresťania ,klaňaJi, modlili sa i obetovali iba .milostivému
Bohu, ctili Svatých jako milostníkov Božích a prosievali
ich o prírnluvu u Boha. Najv'áčšia úcta medzi Svatými
vzdávala _sa preblahoslavenej Panne Marii. Sv. Irenej
(1—r. 202.) píše o Panne Marii:

»Uzol neposlušnosti

Evinej rozviazaným stal sa poslušnost'ou Marie, lebo
čo panna Eva sviazala neverou, Panna Maria rozviažala
vierou.:

Posvátné časy.
Ačkolvek prvým krest'anom všetky dni boly svaté
(Sv. Lev Vel. reč 64.), nuž predsa za príkladom Židov.
v Sta-rom zákone (Eccles. 33, 7 a nasl) oslavovali a
sprítomňovali si oni velké skutky Božie, preukazované
pokoleniu Íudskému, i najma život Syna Božieho, Pána
]ežiša Krista, utrpenie a oslávenie jeho, vo zvláštnych,
k _tomu cielu ustanovených a primeran-ých dňoch; lebo
veď zvláštne ukrižovaný a oslávený Pán Ježíš Kristus
bol základom kresťanstva (I. Kor. 15, 3. 4; Rim. .4, 25)
a oni boli povolaní nasledovat SpasiteÍa svojho/i v živote
svojom.
38
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A tak každý“týždeň poskytoval veriacim radostné
a smutné dni, keď všetky poťahujú sa na život Spasi
telov; a sice deň zázračného z mrtvých povstania Jeho
a slavného zjavenia bol dňom radosti, a dni, v ktorých
zdal sa vzdialeným byť Ženich (Mat. 9, 15), boly dni
smútku, pokania, póstu (Tertullian »O póstec c. 2).
A preto, čo i s počiatku niektorí kresťania, pošli zo
židovstva, .svátíli sabbat či sobotu jako deň odpočinku,
jako to činil i Spasitel, “predsa už od časov apoštol

ských svátila sv. Církev prvý

deň v týždni,

po

neváč sobota už významu nemala pre krest'anov (Kolos.
2, 16), i menovala ho dňom Pána (ópěpa roi?Kvplov,
Kupzaxrj,Dominica dies: Sv. Ignác ad Magnes. 9; sv.
Justin Apolog. I, 67; Tertullian Apolog. 16), v ktorom
oslavovala slavné vzkriesenie Spasitelovo, soslanie Ducha
Svatého a iné mimoriadne divotvorné milosti Božie ;
i' venovala ho modlitbe, verejným službám Božím, slá
veniu—sv. Omše a svatému

pokoju

& odpočinku bez

bázne, s jakou Židia svatievali sobotu. V tomto svátom
a radostnom dni nebolo postu; lebo hneď od počiatku
považovaný bol póst za .Skutok smútku, kajúcnosti;
preto nebolo obyčajom, aby sa postil niekto v nedelu,
jako v deň radostný ; ba ani nesmelo sa pracovat. Tak

_hovori Tertullian

(»O modlitbec 14; Apolog.16):

»V jediný deň Pánov vzkriesenia máme sa strániť nielen
od tohoto (klačania), ale i od všetkej úzkostlivej bázne
a povinnosti, odkladajúc i práce, i nedávajme miesta
diablovi . . . . A podobne, keď deň slnca (dies solis,
Dominica, nedela) venujeme radosti, robíme to pre
celkom inú pričinu, než pre zvelebovanie slnca.: A časom
svojim osvetluje sv. Ambrož tieto slová (v reči 64):
»V tom dni Spasitel jakoby vychádzajúce slnce, rozo
ženúc tmy pekelné, zajasal sa žiarou vzkriesenia.:
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Oproti tomuto slavnému a radostnému dňu (nedeli)

v týždni považované boly streda

a piatok jako dni,

ktoré upam'altovaly na utrpenie a smrt Spasitela, za dni
polosvíatočné, za dm' smútku, pokania, postu. V týchto
dňoch už od druhého storo'čia,_a.tood časov sv. Ignáca

(1- r. IO7.), zachová-vaný

bol post

od svitu

rána až do tretej hodiny odpoludňajšej.
Origenes
(1-r. 254.; Homíl. in Levit.-Io, n. 2) hovorí
o tomto póste: »Máme štvrtý a šíesty deň v týždni,
v ktorých sa postievame slavnem Tieto dní, v ktorých
krest'ania chodievali i do chrámu ku službám Božím,

menovaly sa stanicami

(dies stationum; Hermasa,

učenika apoštolského, z druhého storočia, »Pastorc,
lib. III., 5), a to preto, že v živote Spasitelovom staly
sa najv'ačšie premeny: a sice v stredu, keď Židia do
rozumeli sa s Judášom o zajatíe Pána Ježiša Krista

a v piatok,

keď umrel Pán Ježiš na kríži; — i preto,

že, jako vojaci rimskí na stanici stráževali a zamieňali
sa na nej, majú strážit' i bojovníci Kristoví modlitbou
a póstom nad sebou, aby nezahynuli, ale účastnými
boli spasenia Kristovho. V tomto smysle hovórí umný

Tertullian
(»O modlitbec 14) o tomto pomenovaní
stredy a piatku: »Stanica dostala meno od porov
nania vojanského; lebo i my sme vojskom Božím.a
Neskór zachovávaný bol v týždni post i v deň so

botný

v Ríme a na Západe a to preto, aby vo sv.

Církvi konečne prestal obyčaj niektorých krest'anov,
pošlých zo židovstva, ktorí posiaÍ so Židmi slavili sobotu'
jako deň sviatočný, i preto, že v ten deň Kristus Pán

ležal v hrobe. Póst

v sobotu

spomína sa u sv. Viktorína

vPetaviume

v Pannonii

(superpositiojejunii)
(1—r. 305.), biskupa

(teraz Ptuj,_,Pettauvdol

ňom Štýrsku), ktorý uviedol ho v cirkevnej obci svojej,
33*
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i preto, aby jako V svátvečer pred nedelou, náležite
pripravil veriacich svojich ku sv. prijímaniu. A vůbec
svatá Církev nenariadila nič zvláštnym zákonom ohla
dom postu až do štvrtého storočía; lež ponechávala to
dosavádnej horlivosti zbožných krest'anov: preto i pa
novala velká rozličnosť póStu po jednotlivých cirkev
ných obcach alebo okresoch. Niektorí kresťania po
stievali sa iba v středu a v piatok, init-""k
tomu
i v sobotu.
Ba nebolo posial ani žiadneho r.ozdieÍu
medzi pokrmami póstnymi a másitýrni: keď hodina tretia
odpoludňajšia postu vypršala, jedlo sa to, čo krest'ania
mali pri ruke, a iba vo štvrtom storočí počínali sa
zdržovat v týždňových póstnych dňoch po vypršanej ho
dine póstu od masa a vína, i požívali potom iba suchý
chlieb alebo strovu.
Okrem týchto _spomenutých týždňových posvát
ných dní radosti (to jest nedele) a smútku či póstu
v .týždňoch zachovávali veriaci i výročné slávnostné
sviatky a prísne pósty.
Výročné sviatky.

Ku výročným sviatkom, ktoré slávené boly zváčša
už od prvých časov apoštolských v tejto dobe a ktoré
uvádzame poriadkom dla postupu cirkevného roku,
náležia nasledujúce:

Narod'enie

Pána;

tento radostný sviatok slá

vený bol na Západe, najm'á v Ríme, od druhého sto
ročia každoročne dňa 25. decembra 'spoločne s pa

miatkou Zjavenia Pána (Epiphania)._Pápežsv. Te
lesforus (r. 138) nariadil, aby v tento sviatok slúžily
sa_tri sv. Omše, medzi nimi jedna o polnoci. Neskór

slávený bol sviatok Narodenia

Pána v Ríme a na
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Západe samostatne, oddelený od svíatku Zjavenia Pána;
a vo štvrtom storočí (okolo r. 376.) bol všeobecne
oslavovaný jako »matka všetkých sviatkow i na Východe
dňa 25. decembra. Pred ním slávený bol už zv'ačša
Svátveče r zvláštnymi nočnými službami Božími (Vi
gilia, navvuleůiy, pannychide).

Sviatok Mládatiek (Festum innocentium; Flores
martyrum) slávený bol V niektorých cirkevných obcag
od tretieho storočía dňa 28. decembra na pamiatku
mučeníckej smrti (vo sv. Církvi: \narodenía nebeského,
natalitía) nevinných dietok bethlehemských, ktoré po
vraždit' kázal .ukrutný Herodes, aby medzi nimi zničil
i novonarodeného Messiaša', Spasitela, Pána Ježiša
Krista. Vo štvrtom storočí bol slávený i tento sviatok
všeobecne po celej sv. Církvi.
Zjavenie
Pána (“Encgpávsea,i Geopáveza,"Epi
phania, Theophania) slávené bolo od druhého storočia
na Yýchode dňa 6. januára, na Západe spolu s naro
dením Pána dňa 25. decembra, — na pamiatku žjavenia
sa Pána Ježiša Krista pri krste V]ordane (šmgudveza)
a vystúpenia Jeho, jako Učitela,Božského a Divotvorca
medzi ludmi (ůsopa'veza), Keď' tento sviatok počiatkom
štvrtého storočia, oddelený bol VRíme od slavnosti Na
rodenia Pána a.na Západe, slávil sa i tam dňa 6. januára
i na pamiatku ziavenía Spasitela pohanom, Trom Krá
Íom a mudrcom, ktorí prišli boli od Východu k poklone
Jeho do Bethlehema. V tento sviatok 'sv'átilbiskup vodu
so solou, potrebnú ku udelovaniu sv. krstu a pri iných
príležitosťach k posvátnému krOpeniu. V tento sviatok
udeloval sa na Východe katechumenom i sv. krst.

Sviatok Velkej noci (Háala, \Pascha) je jedon
z najstarších. Slávený bol od prvých čaSov apoštolských
dla nariadenia sv. apoštolov a sice dla spósobu staro
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zákonného, ale so zmeneným významom, jako deř'islav
ného Vzkriesenia Pána Ježiša Krista. S počiatku požívali
i niektorí krestania, jako robievali to i Žídia na pamiatku
východu svojeho z Egypta, V radoStný deň z mrtvých
vstania .Pánovho baránka velkonočného. A slavnost
tohoto krest'anského sviatku predchádzala s počiatku
kratšia, neskór dlhšía kajúcna príprava, póst, ktorý dla
prikladu Starého zákona a. samého Krista Pána (Mat.
4-, 2) trval štyridsať dní (reaaapaxoariy, quadragesima),
neskór ešte i dlhšie. Sám sviatok pozostával póvodne

z dvochhlavnýchčiastok: zo slavnosti smrti Pána
(Háala aravpaiaguov)
a zo vzkriesenia Pána (líáala
dvanáct/rov). Týždeň pred slavným vzkriesením Pána

menoval sa Velkým

sv. týždňom

(ěBóoyůcperálý),

V ktorom veriaci prísne postievali sa a iba po zapade
slnca požívali chlieb alebo strovu. Začiatkom štvrtého

storočia slavila sa pamiatka

smrti SpasiteÍa

(Háqa araupaíazpov)vo Velký piatok po dni 14.,me
siaca židovského, Nisan menovaného. Ale už v pred

chádzajúcu stredu

alebo vo štvrtok

pripúšťaníboli

verejní kajúcnici po odbavenej sp'ovedi ku sviatosti
Oltárnej ; v tentó posledný deň svátil biskup i olej. Vo

VeÍkú

sobotu

svatil biskup vodu so soÍou a, kate

chumeni najvyššieho stupňa (triedy) boli krstení slav
nostne, birmovaní a prijímali sviatosť Oltárnu. Horliví
kresťania obyčajne strávili svátvečer na modlitbách. S
týmto dňom prestal štyridsaťdenný póst. V nasledujúcu

nedeÍu slávilosa Vzkriesenie
aquav). Slávenie sviatku Velkej

Pána (Háala ávaará
noci

ustálené bolo

konečne roku 325. na Všeobecnom 'cirkevnom sneme
v Nicei; od toho času slávená bola v celej sv. Církvi
rovnako. V tieto svjatky preukazovali veriaci, z radosti
nad skutočným z mrtvých vstaním Spasitelovým, Všetky

možné skutky milosrdenstva blížnym svojim, najma chu'
dobným a nemocným.
Po VeÍk ej hoci oslavovali veríaci ten blaho—
slavený čas„ V ktorom Kristus Pán s apoštolmi Svojimi
a učenikami po slavnom vzkrieseni Svoj-om obcoval
ešte za čas na zemi (Skut. ap. I, 3), navštevovali denne
služby Božie, neklačiavali pri modlitbách na znak ra

dosti, ale stávali, a novokrstenci, ktorí vo Velkú so
botu pri sv. krste obliekali biele rúcho (pallium),
navštevovali chrám Boží v tomto rúchu nevinnosti až
po najbližšiuénedelu, v ktorú _po slavnostných službách
Božích skládali to biele rúcho svóje do rúk krstných
rodičov svojich: preto menovala sa tá slavná nedela —.

Bielou

nedelou,

jako nazývame ju tak pre to až

podnes. A tak i táto nedela bola radostným sviatkom.

I sviatok “Nanebevstúpenia

Pán-a (“Eopz-b

Tic ávalijgbewc, alebo “EmawCopévq), slávený bol V tejto

dobe po Velkej noci v št-yridsiaty

děň slavnostným

spósobom v niektorých cirkevných obcach, najm'áv Ríme.
To dosvedčuje sv. Augustin
(1-r. 430.), ktorý hovorí,
že je tento štyridsiaty deň po vzkrieseni Pána jedon

z najstarších sviatkov. A v Španielsku

bolo už

v tret'om storočí obyčajom, že niektoré cirkevné _obce
dokonávaly radostné slávenie vzkriesenia a obcovania
Pána s apoštolmi a učeníkmi Svojími, i zavr'šenie spa
sitelného diela Jeho týmto štyridsiatym dňom,' ale synoda

v Elvire r. 305. naložila (kánon 43), aby slavne bol
zasv'átený i páťdesiaty deň po Velkej noci, jako radostná
pamiatka na dokončenie vykúpenía a udelenie úplnej
milosti Božej. A to uzavretie snemu znej e takto: »Uznali
sme, že napravíme dla vážnosti Písem, zlú ustanovizeň,
aby sme všetci slávili deň Soslania Pána

(Ilam-77100177)

po Velkej noci nie v štyridsiaty, lež v páťdesiaty deň.
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Kto neurobí to, poznačený bude jako taký, ktorý uviedol
nové kacierstvo.c Smysel výroku synody je, aby veriaci

so sviatkomNanebevstúpenía

Pána nespojovali

i sviatok Soslania Ducha Svatého na apoštolov (Turice);
ale aby osobitne slavili tento sviatok a to neskór o
desať dní.

SviatokSoslania Ducha Svatého
(Hevrqxoaršy')je dla svedoctva sv. Justína'

či Turice
(1- r. 167.)

a sv. Irenea
(1-r. 202.) ustanovený nariadením sv.
apoštolov, podobne jako Velká noc, a slávený vo sv.
Církvi všeobecne Vždy od .počiatku V spojitosti s ňou
V p'át'desiaty deň. Bol on Vlastne posledným- posvátným
dňom rslavnostnej pamiatky z mrtvých vstalého a oslá

veného SpasiteÍa, počas ktorej každý deň odbavovaly
sa služby Božie, veriaci nepostievali sa nikdy a mo
dlievalí sa stojačky. V tento najslavnejší po vzkriesení
Pana p'áťdesiaty deň, V ktorom Židia slavili pamiatku
obdržania záko'nu Božieho na vrchu Sinai, i obetovanie
prvotín úrody poÍnej, oslavovali kresťania Soslanie
Ducha Svatého na apoštolov a pósobenie Jeho vo sv.
Církvi jako "živý dókaz oslávenia Pána Ježíša Krista.

I tento radostný sviatok predchádzal Sv'atvečer
(Pannychída, vigilia), sobota, V'ktorú svátievala sa voda,
i katechumeni pristupovali ku _sv.,krstu.
Okrem týchto Všeobecných Výročných sviatkov
slávené boly V jednotlivých cirkevných obcach i slav

nostné pamiatky sv. mučeníkov (Natalitia)ato
riadne V deň blahoslavenej smrti ich. Tak shromažďo
vali sa veriaci V Smyrne V deň mučeníckej smrti
biskupa svojeho sv. Pol ykar pa (1—
r. 166.) každého
roku na hrobe jeho, kde slávená bola zádušná s_v.Omša,
A sv. C yp rian (1-r; 258.) pripomina takéto posvátné'
dní, V ktorých kresťania africkí slavili pamiatku svatých
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mučeníkov. I výročný deň posv'átenia chrámu slávený
bol zvláštnou slavnosťOu (Haya, Bema).
Výročné pósty.

Ku výročným posvátným dňom smútku a pokania

náležíaštyridsaťdenný póst a pósty štyroch
suchých dni či kántrov.
Póvod postu vobec dia svedoctva sv. I renea
(1—r.-202.) siaha až do časov apoštolských a platil za.

výraz smútku, pokania; preto veriaci nepostievali sa
v nedeÍu, v zasvátené sviatky a najma i v dní od
VeÍkej noci po Turice, jako v dni radostné. Sv. Církev
neustálila nič určitého ohÍadom i týchto výročných
póstov: veriaci snažili sa v dobrovoÍnom sebazapieraní
dosiahnuť vyššieho stupňa dokonalosti a postievali sa
i za viacej, za sebou nasledujúcich, dní. Veď možno
čítat u Eusebia (H. E. V., 24) slová tohože svatého
Irenea: »Ale i o samej podobe póstu panuje různost :
niektorí počitujú dva, iní viac dní, niektorí i štyridsat'
hodín denných a nočných do jednoho dňa postu svo

jeho. A táto rozmanitost póstu nezrodila sa
po prvýraz iba vo veku našom; lež počala
sa dávno predtým u predchodcov našichm
A“ ohÍadom tejto různosti postu hovorí vysokoučený
Origenes
(1-r. 254.; Homil in Levit. 10; n. 2): »Veď
iste má kresťan svobodu _postievať sa každého času
a sice nie dÍa zachovávania povery, ale dÍa cnosti
zdržanlivosti svojej.< I vysvetÍuje, jako má sa postievat'
krest'an popri telešnom póste (v tej i_stejHomilii): »Keď
chceš, nuž. ukážem ti ešte, jakým póstom máš sei po
stievat'. Postievaj sa od každého hriechu; nejedz žiadne
jedlo zlosti; nepožívaj žiadne hody rozkoše; nerozpaÍuj
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sa vínom necudnej márnivosti. Postíevaj sa od zlých
skutkov; zdržuj sa od zlých rečí; vzdialuj sa od naj
horších myšlienok; nedotýkaj sa ukradených chlebov
prevráteného učenia. Nepožiadaj klamlivých pokrmov
Íubomudrctva, ktoré svádzajú ťa od pravdy. Taký póst
Íúbi sa Bohu):

V druhom storočí pripomina sv. Ireneus

prísny

póst pred radostnými svíatkami velkonočnými najdríev

vo velkom

sv'atom týždni

(špůoluácyard/177),
vkto-_

“rom veriaci postievali sa od svitu rana do západu slnca,
teda za celý deň behom toho týždňa, áno nepožívali
ničoho i za viacej dní. Tento póst uvedený bol V čase
apoštolskom na pamiatku umučenia a smrti Pána Ježiša
Krista. Ale horliví kresťanía v rozličných cirkevných
obcach rozlične rozširovali sami bez všetkého naríadenía
sv. Církve tento prísny post na viacej dní v čase pred
Velkou nocou. Už sv. Ignác (1—
r. 107., ad Philip. 13)
svedčí, že mnohí kresťania postievali sa až do západ'u
slnca dla prikladu a na pamiatku SpasiteÍa iza celých
štyridsať dní. A Ori-genes
(1-r. 254; Horn. in Lev. 10,
n. 2) píše: »Máme i štyridsať posvátných dní póstu
(reaaapaxaaršy, quadragesima; Mat. 4, 2).< Niektorí
horliví veriaci postievali sa i za celých sedem, alebo

iza osem, áno iza deváť t—ýždň'ovpred Velkou
no cou a táto n'edeÍa, po ktorej sa postit' začali v tomto
deviatom týždni a tak prísno & dlho sa\ pripravovalí ku

slavnosti ve'lkonočnej, menovala sa Deviatnikom
(Septuagesima), jako posiaÍ ju menujeme; nasledujúca

nedela menovala sa Prvou po Deviatniku (Sexa
gesíma),potom nasledovalaDruhá po Deviatniku
(Quinquagesirna), za ktorou nasledovala nedela »Štyrí
dsaťdenného postu: (Quadragesima) našeho. Mnohí
horliví kresťanía, najma vjerejní kajúcm'ci, nepožívali

523

V tomto póste i za viacej dní, ani večer po západe

slnca ničoho, vyjmúc nedele; preto hovorí Tertullia-n,
že mnohí celkom schudli a vyschli ná'sledkom prísneho
póstu. A veriaci konali toto prísne poka'nie z lásky
k Bohu; lebo vedeli, jakú milosť udeluje _B'ohtým, ktorí
'zapierajú sa z lásky k Nemu.

l_póst štyroch suchých dní objavujesa už
v tejto dobe vo sv. Církvi. Najskór zavedený bol vše
obecne do života V tret'om storočí dla vzoru štyroch
výročných póstov u Židov v Starom zakone, aby Boh
ráčil odpustit' veriacim hriechy, spáchané v minulom
štvrťročí. Pripisuje sa póvod jeho v cirkevnej obci
rimskej a na Západe papežovi sv. Kallixtovi
(1-r. 2191)
a pápež sv. Lev I. (1—
r. 461) kladie póvod jeho do
časov apoštolských.
Spor () čase slávenia Vel'kej noci.

Čas, 'v ktorom slávil sa v tejto dobe sviatok Velkej
noci na pamiatku smrti a'vzkriesenia Krista Pána, i v
ktorom zachovával sa prísny póst, který predchádzal
tento radostný sviatok, býval rozdielny hned od po
čiatku u krest'anov východných i západných. To za
vdalo od druhého storočia viacej sporov vo sv. Církvi.

Kresťania. maloasijskí

pridr'žalisa starého

obyčaja Židov, keď zv'áčša pochádzali zo židovstva;
i, ačkolvek stránili. sa bludárskych Ebionitov, predsa

slavilis týmito deň smrti Spasitelovej
araupcóazyov, “Pascha staurosimon)

(Iláala

dňa 14. prvého me

siaca židovského,Nis an menovaného, a Vzkrie s enie
]eho (Háaza dvaaráazpov, Pascha anastasimon), potom
dňa 16. mesiaca Nisanu;
a tak teda obe slavnosti
pripadnút' mohly na každý deň týždňový. Poneváč Spa

524
siteÍ vstal víťazne z mrtvých v deň nedeÍný, nuž kre
sťania V Ríme, na Západe, áno i V niektorých cirkev
ných obcach Východných, všetkým právom boli toho
presvedčenia, že treba Vn e d eÍu slavit pamiatku vzkrie
senia Pána: a' preto slávili i deň smrti Spasiteiovej

vždy V piatok, keď ten 'pripadol na deň' 14.Nisana,
a radostné vzkriesenie Pána V nasledujúcu nedeÍu;
ale keď 14. Nisan nepripadol na piatok, ale na iný
deň V týždni, nuž slavili smrť Krista Pána V nasledujúci

piatok

a za ním, jako obyčajne, V nedeÍu

vzkrie

senie Pána. A tak rozhodovaly V Ríme. a na Západe

dni týždňové, u Maloasiatov

zase dni mesiacové,

židovské, a tak teda deň 14. _a16. mesiaca Nisanu,

bez ohÍadu na piatok a na nedeÍu. Maloasiati
do
končievali štyridsat'denný póst vždy dňa 14. Nis anu;
VRíme a na Západe iba s VeÍkou sobotou, Vsvat
večer Vzkriesenia Pána (Pascha anastasimon): a tento
r'ozdieÍ Zachovávania půstu zapríčiňoval cestujúcim kre
st'anom mnohé starosti a nepríjemnosti. Ba nielen čas
trvania postu ale i“roznosť pióstu, jako je spomenuté
na mieste svojom, v rozličných cirkevných obcach
alebo okresóch Vzbudzovaly vážne povšimnutie a po
žadovaly sriadené ustálenie. AčkoÍvek táto róznosť ne
týkala sa článkov Viery, ale iba obyčajov cirkevných,
a pritom snáď na Východe ohÍad sa bral na to, že tam
bolo mnoho krest'anov, pošlých zo židovstva, čo nebolo
za potreby na Západe u krest'anov, zvačša pošlých
z pohanstva: "nuž predsa požadovala to jednota sv.
Církve, aby táto róznosť času sa vyrovnala pri svátení

VeÍkej no ci a zachovávanípredbežného p óstu a tiež
aby sv. Církev so seba striasla všetky privesky zasta
raJej židovskej synagogy.

Keď v druhom storočí sv. Pol ykarp, slavný
biskup z mesta maloasijského Smyrn y (okolo r. 160.
do r. 162.) prišiel do Ríma ku' pápežovi sv. Anice
tovi, robily sa pokusy, aby ustálila sa jednota v tejto
záležitosti. Sv. Pol ykar p, ktorý s podriadenými bis
. kupami svojimi pridr'žal sa obyčaja maloasijského, od
volával sa na ústne podanie apoštolské' sv. Jána; sv.

Anicet
Pavla:

pápež zase odvolával sa na sv. Petra

a

i nestalo sa sjednotenie, každý ostal pri obýčaji

svojom. Ale táto róznost' ohladom času slávenia Velkej
noci a zachovávania póstu nenarušovala církevně ob
covanie; lebo pápež dovolil biskupovi maloasijskému,

sv. Polykarpovi,

slúžit'slavnú sv. Omšu a prepustil

ho s polúbením pokoja a mieru.
Okolo .r. 170, po mučeníckej smrti biskupa sv.

Sagarisa

V meste maloasijskomLaodicei

povstala

bludárska strana medzi krest'anmi, ktorá. slavila dla spó
sobu Židov a bludárskych Ebionitov Velkú noc dňa
14. Nisanu a to pri požívani baránka velkonočného.

I povstal písomnýspor medziKlaudiom Apollina
risom, biskupomv meste Hierapole vo Frygii
(Fragm. chronic. Paschal. 6, 7) a sv. Melitom, bisku
pom v meste Sardese v Lydii (Euseb.H. E. G.IV., 26)

a inými. Klaudius

Apollinaris

vydal -dva"spisy

proti Židom a zatracoval celkom ,slávenie Velkej noci
dla spósobu židovského dňa 14.'N isanu, i odsúdil tých

bludárskych Kvartodecimanov
ktorí objavovalisa v Laodicei.

(Quartodecimani),
Sv. Melito odsúdil

tiež tých bludárov; lebo neschvaloval slávenie Velkej
noci dla spósobu židovského a ebionitského; ale predsa
zastával slávenie smrti Pána v deň 14. Nisanu jako
deň radosti, kdežto v Rime považovaný bol Velký
piatok jako deň smútku nad smrťou Spasitelovou.
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Časom začal v Rime rozširovaťkňaz Blastus
svátenie Velkej noci na sposob židovský dňa 14.Nisanu.

Poneváč pápežovi sv. Viktorovi

velmi záležalo na

tom, aby kresfanstvo celkom zbavilo sa zastaralých
obyčajov židovských a obradov, nemohol trpeť smer
židovský ohladom sv'átenia Velkej noci, a totým menej,
keď -sami Židia'po zničení mesta jerusalema nesprávne
svátili deň 14.Nisanu pred jarným slnobratom (rovno
dennosťou); i naríadil, aby sa vydržiavaly cirkevné
snemy (synody) po celom kresťanskom svete, i odpo
rúčal snažne, aby sa osvojil všeobecne na tých syno
dách Spósob! svátenia Velkej noci, jaký je bežný v.Rime
a na Západe. Následkom toho vyzvania vydržiavané
boly synody, dla svedoctva Eusebia
(H. E. V., 23),
v rokoch 196, 197. a 198. V' meste Rím e, v krajine

Ponte, v Gallií, VOsrhoene, v Grécku (Acháji),
najma v meste gréckomKorinte,

v Egypte a vPa—

lestin'e (Svátej zemi). Skoro všetci biskupi kresťan—
ského sveta vyslovili.sa za spósob rimský, aby sa slavila

smrt' Spasite'lova vo Velký piatok, jako v deň
smútku, a vzkrie'senie v nasledujúcu nedelu po
14. dni mesiaca

Nis anu. Tak vyslovil.najma biskup

Palmas v meste Amastrise v krajine Pontuse me
nom susedných biskupov, potom biskupi grécki, egyptskí,
palestinskí, gallickí a_tď.za cirkevné pravidlo, že sviatok
vzkriesenía Pána má sa svátíť_ibav nedelu. Ale biskup

Polykrates

z mesta Efesus podriadenými biskupami

svojimi zastával spósob maloasijský, i odvolával sa na

ústne podanie sv'. apoštolov F ílipa a Jána, potom na
sv. Polykarpa a Melita a na iných sv. mužov. Pápež
sv. Viktor I. (od r. 193. do r. 202.) odvolával sa na
ústne podanie sv. apoštola Petra a s mnohými bisku
pami západnými a východnými i na ústne podanie sv.

Pavla; i zahrozil vzdorovitým bratom maloasijským
vyobcovaním zo sv. Církve. Toto prísne a bezohladné
pokračovanie papežovo, ktorý uzkostlive bránil jednotu
sv. Církve, neschvalovali ani vlastní stúpenci jeho. A
keď sa priostril spor, vystúpil znamenitý učenec sv. Ire

neu s, biskup v meste gallickom Lyon'e jako pro
stredník pokoja a jednoty i uchádzal sa z ohrožených
bratov u_horlivého pápeža, aby pre róznosť, ktorá ne
týka sa článku viery, nenarušil sa pokoj celej sv. Církve,
i poukázal na to, že i pápež sv. Anicet mierne na—

kladal so sv. Polykar'pom,

áno i na to, že róznost'

obradov, zvláštne i postu, nenarušuje jednotu viery, ba
áno, že ešte silnejšie a vypuklejšie odhaluje ju a obja
vuje. Horlivý papež vyslyšal sv. Irenea, ktorý i tak
pridřžal sa ůzkostlive obradu rimského; i nevyobcoval

znamenitéhoPolykratesa

a stranníkovjeho.

Časom biskupi maloasijskí uposlúchli pápeža a
príjali sposob rimský, dla ktorého svátili potom sviatok
Vzkriesenia Pána V nedelu, a smrt Jeho V predchá—
dz'ajúci Velký piatok jako slavnostný deň smútku.
Ale boly ešte i potom rózníce a nesrovnalosti.
V Ríme a na Západe Velký piatok nemohol pripadnút'

pred 14. deň „mesiacaNisanu;

v' Alexandrii

slávili

i pred tým dňom,Velkú noc. Ano, nadhodila sa i otázka,
či tento -I4. Nisan (28, idus-) má sa položit pred alebo
po rovnodennosti jarnej. Drievni Židia slavili 14. Nisan
a Velkú noc svoju (Pascha) vždy v prvom splňmesiaci
po rovnodennosti jarnej: a dla toho mala prípadnút'
i slávnost' Vzkriesenia Pána Ježiša Krista po tej rovno
dennosti jarnej. Ale Židia po zničení mesta ]erusalema
slávili už ten istý deň, 14. Nisan, pred rovnodennost'ou
jarnou. Najváčšia čast' krest'anov riadila sa ohladom

14.dňa Nisanu dla obyčaju drievnych Židov,
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jako to svedčia sv. Hippolyt

(1-r. 235), sv. Dionys

Alexandrinský (1'r. 264.)a »Ustanovizne apo
štolské: (8, 7).
Niektorí kresťania vzali si za vzor nové počítanie
židovské oproti obyčaju ostatných mnohých kresťanov;
i mohla pripadnúťVelká noc ích ipred rovnodennost'ou
j arnou (slnobratom); oni opovrhovali rovnodennosťou

a preto nazvaníboli Protopaschiti.

I nadhodilasa

otázka hvezdárska, jako by sa dal spojit' čas mesačný
dňa 14. prvého mesiaca židovského Nisanu s rokom
slnečným. 'I vyhotovené boly rozličné cykly veÍkonočné
(obdobia, kolobehy); ale neboly prijaté všeobecne. Sv.
Hipp oly t, učený kňaz rimský a slavný učitel svatej
Církve, považoval 18. marec za deň rovnodennosti

jarnej, Anatol'ius

zase 19.marec, iní Alexandrinčania

21. marec. Následkom tejto různosti uzavrela synoda
v Arlese
r. 314. (kánon 1), aby obyčaj rimský bol
uvedený .všade u krest'anov, i aby Velká noc slávená
bola jednoho dňa a toho istého času po celom svete,
i aby v tomto ohl'ade pápež rimský, jako obyčajne,
písal okružné listy na všetky strany.

Konečne, poneváč v Alexandrii

nachádzalisa

toho času najznamenitejší hvezdari, vyslovil všeobecný
.cirkevný snem (Concilium, koncil) r. 325. v N icei, aby
biskup alexandrinský dal vypočtovať hvezdárom čas
Velkej noci, a udal tento určitý čas papežovi k ďalšiemu
oznámeniu. Na tomto cirkevnom sneme zakázalo sa
konečne svátem'e Velkej noci so Židami vóbec, jako to
konala vždy váčšina krest'anov, i naložilo sa: aby

Velká noc slávila sa vždy v tú nedeÍu po 14„Ni

sanu, ktorý deň má pripadat vždy po rovno
dennosti jarnej, tak aby sviatok nebol slávený
dvaráz v jednom slnečnom roku. Keď 14.Nisan
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pripadol iia nedeÍu, nuž mal sa konat' svi-"'atok

Vzkriesenía Pána na budúcu nedeÍu. Pri tom
prijalo sa. pravidlo, že .pod prvým plnomesiacom jarným
má "sa rozumet' ten, ktorý padne buď na 21. marec,
alebo hneď po tom. Dla toho podnes vypočituje sa
slavnost sviatkov velkonočných.
,
Tak ukončený bol spor v prospech sv. Církve,
ktorej-jednota nebolamarušená; ale ti jednotlivci, ktorí
zotrvali v- odpore a dÍa spósobu židovsko-ebionitskéh'o

slavilisviatkyveÍkonočné,a dostalimeno kacierskych
K'v a r t o d e c i m a n o v, boli vyobcovaní z lona sv'átej
Církve,

Posvátné miesta.

Pohanía V prvých storočiach tejto doby vytýkali
často krest'anom, „že nemajú. chrámov, ani oltárov. V
tomto domnení ponechávali ích obozretní obrancovia sv.
Církve a hovorievali, že celý svet je chrámom Božím.
A činili to apologeti a osvietení učitelía církevní preto,
že krest'ania nezbožňovali, jako Židia a pohania, boho
služobné miesta svoje a chrámy; ale považovali ich,
keď je celý .svet chrámom Božím, iba za zvláštne po
svátné miesta, v ktorých slúžili nevídomému a všade
prítomnému Bohu, prijímali sv. sviatosti a slýchavali
slovo Božie, — i preto, že nechceli prezradzovat' seba,
veriacich bratov a tajomstVené služby Božie zúrivým
prenasledovateÍom.
Medzitým prví kresťanía v časoch apoštolských
(Skut. ap. 2, 46; Rím. 16, 5) a v nasledujúcich shro
mažďovali , sa ku službám Božím, najviac 'v súkrom

ných

príbytkoch,

niekdy veÍmi priestranných,

z ktorých povstaly behom času modlitebnice (oratoria)
34

530

a V "treťom s'toročí chrámy. Počas krvavých prenasle
dovaní používali kresťarúa ku bohoslužobným shromaž

deniam __acirkevným úkonom bezpecné ;; skryté miesta,

lesy, hory, jaskyne, áno i zaláry a najma"p“
ód

zemné hrobltovy,

i katakomby zvané,jako

v Ríme, VNeap ole__,
VAlexandru,

V Karthagu

a inde V A fr ike. Nesk6r stavaly velkolepé chrámy,
V ktorýCh slúžili vsemohucemu Bohu a dosahovali mi
losti Božie.

Katakomby

čifí“podggmfšé-Íhrobilmíy.

; Podzemné hrobitovy, katakomby, či »hrobítovyna
mzmáchc (coemetenum ad catacombas), nazvané boly
preto, ponevac V Rim e nachádzaly s_azVačša za mestOm
popri hradskeJ ceste Appiovej, ktoraAam, _kdevelmom
mali"nádherné letohrádky ;Voje a kolumbaria (pohroblste
popolnic), snižovala sa d6 _-_údolia.
Tieto podzemné hro

bítovy či katakomby
“rimskezaložily-si s'-počiatku
kresťanské rodiny velmožské pod letohrádkami svojimi
pre 'seba ku„pochováVaniu; ale počas prenasledovaní
používali ich kresťania jako posvátné miesta i ku po
chovávamu sV Ěmučeníkov a Veriacich zomrelých bratov
a_s'estier„ „_i;ku službám Božím a iným úkonom cirkev

ným, áno. i\za oby'dlie pápežoV, 'kňazov ,a veriacich.
Katakomby rimske poc'hádzajú s .konca prvého,
druhého a' tretieho' storočia, -i rozPrestierajú sa na kilo
metry okolo mesta jako podzemné chodby či ulice,
ktoré“ bol'y' .vytesané- V skalách pieskovcových alebo
vápencových skrze krestanských robotnikov »dobro
dincias zvaných.

Sv. Cirke'v'požehnáV/ala tzvláštnym obradom týchto
pracovníkov svojich, určených k tomu pretažkému po
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volaniu, i starala sa o hmotné zaopatřenie ich. Tieto
katakomby _tvoria .štyridsat' podzemných ulic, ktoré nie
sú spojené pravidelne; niektoré bežia niekde rovn-o,
niekde sú skrivené, prepletajú sa priečne jedna cez
druhů, i -rozkladajú sa i V piatích poschodiach jedna
nad druhou; niekde sú ůzke a niekde rozširujú sa
V priestranné siene i sú vyš'oké od jednoho metra až
do osem metrov._ V každej“ chodbe a V mnohých sieňach
V pravo i V lavo nachádzajú sa V stenách vytesané
výklenky (loculi) a to šty_ríaž do desať nad sebou, sia
hajúce až ku Samej klenbe chodby, do ktorých ukládaly
sa' mrtvé telá kresťanov. Výklenky, do ktorých pocho
vani boli mrtvi, zapravené sú bielou marmorovou
plochou “daskou alebo i tehlámi, na ktorých sú umie
stené nápisy, .meno a deň usnulého V Pánu, odznaky
(symboly) “sv. viery. Sv. mučeníkom kladená bola do
rakve sklen'ená nádobka s preliatou krvou iCh. V nie
ktorých sieňach, ktOré Objavujú sa obyčaine niehlboko
pod vchodom, možno Videťvelké kamenné lavice, vy
tesané vedla steny; sem shromažďovali sa obyčajne
katechumeni, ktorých pripravoval katecheta vyučováním
vo—sv. viere .ku prijatiu sv. krstu, alebo iVerej'ní kajÍúc
nici, ktorých tu sp'ovedal penitenciar. Niektoré siene
slúžily „za úkryt & obydlie pápežom, kňazom a veriacim.
A V niektorých priestrannejších sieňach nachádzajú sa
V prostriedku váčšie klenuté hroby sv. mučeníkov »arko
soliac zvané, nad ktorými bol plochý oltárny “kameň;
to boly modlitebnice (oratoria)-alebo chrámy s krásnou
ornamentikou, so stÍpámi, malbami, mOSaikou (kamien
kami rozličných bariev vykládané okrasy, symboly a
obrazy). V týchto sieňach nad arkosoliom odbavovali
pápežia alebo i kňazi služby Božie, slúževali sv. Omšu,
udelovali sv. sviatosti a hlásali slovo Božie. _A vtedy
343
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osvetlované bývaly tieto posvátné siene nepočetnými
lampami a sviecamí: preto i oltáre naše majú podobu
hrobovči umrlčích rakví, V nich prechovávajú sa ostatky
Svatých a na nich rozžaté bývajú sviece počas služieb
Božích. Vchody do katakomb boly ukryté z vonku velmi
opatrne, aby nepovolaní Íudia, nedostali sa do vnútra.
Vrátnik (ostiarius) alebo i diakoniska (častoráz itemná)
otvárali v noci dvere na udané známe heslo na úzkom
vchode a akolytha alebo díakoníska, opatreni lampou,
viedli potom veriaceho bludiskom chodieb na posvátné
miesto, kde pápež alebo kňaz odbavoval služby Božie,
alebo kde sa prednášaly články viery. Pred úsvitom
Opúšt'ali veriaci, zahalení v plášte, katakomby a vracali
sa opatrne do ulic mesta, aby zúríví pohania nezbadali
ich. No pri všetkej ostražitosti stávalo sa, že pohania
zbadali úkryt krest'anov; tak r. 257. uv'áznený bol tu
pápež sv. Štefan I. s mnohými veríacimi.

Najváčšie katakomby
rimské sú na ceste
Appiove j (via Appia), ktorá spojovala hlavné mesto
s Kapuou a neskor i s Brundusiumom, i menujú sa

katakombami
sv. K-allixta (od r. 217.do r. 222.)
a sv. Sebastiana.
Tu odpočívalo I4 umučených
pápežov, sv. Sebastian,
ktorý bol driev velitelom
stráže císárskej a ktorého sv. Lu cina, bohatá pani
rímská, pochovala tu po umučení jeho, jako i okolo
174.000 iných slavných mučeníkov. Obe tieto katakomby

spojené sú chodbami svojimi.Na hradskej ceste Salare

(via Salara)'ležiakatakomby

sv. Priscilly,

možno

že najstaršie v Ríme; lebo vytesané sú pod letohrádkom
bývalého senátora rimského Puden sa, u ktorého býval
sv. apoštol'Peter, a nachádzajú sa v nich-„nápisy,ktoré
označujú meno Peter latinskými 'a gréckymi písmenami.
Objavuje sa tu i meno Acilius (,Axsí/lzoc)Glabrio.

Pohanský spisovatel a nepriateÍ krest'anov Sveton
(od r. 70. do r. 121.), ktorý menuje kresťanstvo"nebez

pečnou novou sektou židovskou a obviňuje vyznávačov

jeho 2 neznabožstva, a Dio Kassius

hovoria, že

Flavius Klemens a Flavia Domitilla, pošli
z rodu cisárskeho Flaviov, boli usmrtení pre nezna
božstvo a židovstvo, teda jako kresťania. A podobne

bol odsúdenýna smrťi Acilius Glabrio,

mužzvy

sokého rodu, ktorý r. 91. stal sa konsulom, a to skrze
cisára Domiciana
(od r. 81. do r. 96.), asi r. 94.
i usmrtený »z tej istej príčiny, že sa učinil vinným
istých nov-ot,-pre ktoré i tamtí boli odpraveníc. O Fla

viovi Klemensovi

a manželkejeho, Flavii Do

mitille, známo je, že boli horlivými kresťanmi a takým
bol i Acili—us Glabrio, ktorého mučenícke kosti od
počívajú v tejto katakombe od r. 94. Obom menovaným
pohanským spisovatelom bol-i kresťania koncom prvého
storočia a začiatkom druhého sektou židovskou, a po
neváč sa neklaňali modlám, i neznabohami. Tu nachádza
sa najStarší obraz Panny Marie s Ježiškom, ktorý po
chádza dÍa znalcov z prvého storočia. Konečne kata
komby sv. Agnešky
(1—
r. 305.) ležia vedla cesty
Nomentany (via Nomentana); tento podzemný hrobitov
je najviacej zachovaný a v ňom najlepšie videť možno
ukrutnost' 'prenasledovanía. Blízko schodov niehlboko je
sieň, škola to katechumenov; v druhých sieňach sú
arkosolia so zanímavými malbami na stenách, so sym
bolami a obrazmi, medzi ktorými je podobizeň Matky
Bože j, ktorá držiac na lone Spasitela klačí; obraz

pochádza dla znalcov' z časov Konstantina
kého

(od r. 306. do r. 337.);

VeÍ—
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Prvé chrámy krest'anské.
Kadenáhfl'e niektoré prenasledovanie s odomretím
podajednoho zú'rivého cisára rimského zaniklo a zúbo
žení kresťania mohli si v'ydýchnuť, i požívali trochu voÍ
ností pod šÍachetnejšími a SV.Církvi prajnejšími cisármi,
premieňali Súkromné domy vo verejné modlitebnice
(oratoria), kaplnky, 'vystupovali z tajom'stvených kata
komb na verejnost, i stavali na památných, najm'a im
posvátných miastach priestranné afnádherné chrámy
Božie, ktoré Svatili slavnými obradamiÍ Také verejné
chrámy Božie objavujú sa najma začiatkom tretieho
storočia. Už pred r.. 202. vystavaný stál prvý kresťanský

chrám V meste Edesse

Vkrajine asijskejOsrhoene,

ktorý bol srúcaný počas prenas'ledovania pod cisárom

S'eptimom Severom;
r»228.pod Alexandrom

ale tento chrám Boží bol
Severom nadherneznovu

vystavany. R. 222.spomína sa prvy verejný chrám Boží
v Ríme, vystavaný za panovania Íudomilného a kre

st'ano'm,velmipriaznivéhocisára Alexan dra Severa,
ktorého matka Julia
M a'mm e a bola kresťankou
(Euseb. VI., 21) a on'sám vzýVal Pána Ježiša Krista.
A dÍa svedoctva Eusebia
(VIII., 1; X.,"4) povstaly
V období (od r. 260. do r. 303.) medzi prenasledovaním

krest'anov za c_isáraValeriana

a Di-okleciana

mnohé nádherné chrámy Božie po mestách ríše rimskej,
medzi nimi najkrajší a najv'áčšív Nikomedií, hlavnom
to vtedajšom meste Malej Asie. Ale, keď ukrutný Dio
klecian r. 303. začal prenasledovaťkresťanov,srútený
bol nielen nádherný chrám Boží V Nikomedií, ktorý
sa vypínal naproti palácu cisárskemu, ale i V samom
Ríme štyridsať chrámov, jako i premnohé po ríše rimskej.

Keď Konstantin

r. 306. “cisárom stal sa a prijal vieru

kresťanskú, povstávaly opat velké a nádherné chrámy

Božie V Ríme, V Jerusaleme,

V Bethleheme,

V B ysanc1 (neskor, a síce od r. 326. Konstantinopol),
VTyrus e a po nepočetných Vačších-menších mestách;
i stavané boly na kopcoch alebo 1na vrchoch, obyčajne
nad fhi'obami sv. mučeník'ov a vyznávačov a na iných
pá.-matných miestach, ktoré maly zvláštny pOSVatný Vý
znam pre sv. Církev.
<

Chrámy

kresťanské

róznilysa Velmi od

chrámov pohanských, venovaných modlám. Pri stavbe
chrámOVBožích riadili sa prví krest'ania dla vzoru bý

valého chrámu Božieho V Jerusaleme

a dla opisu

knihy Zjavenia sv. Jána. I stavali “chrámy Božie V po
dobe obdlžného iřštiiorca, či lodi, smerom od Východu
slnca na západ. Chrám Boží z najstaršíčh časov pozo

stával z troch čiastok: z predsiene
(zrpóýaoc,napě
demo:, aula, vestibulum, atrium) na západnej strane, zo

strednej

čiastky či z lodi (váag,naVis,oratorium

'laicorum) a ze svatyne
(By/za, chorus, sanctuar'ium)
na Východnej strane.
Miestnosť pred Vačšímchrámom na západnej strane
zaujímaly obyčajne: okrúhla kaplnka, V ktorej udeloval
sa dospelým sv, krst, krstelnica
zvaná (Ban'nanýpzov,
baptisterium), dom k uschovaniu posvátných nádob a
náradía (secretarium alebo dediovíxav ,není/177,diaconicum
' magnum), obydlie 'biskupovo a kňazoV, útulok pre chu
dobných, nemocných a cudzincov', a neskor i škola.
Na nádvorí pred chrámom samým stávali a klačievali
obyčajne pred službami Božími verejní kajúcnici, tak
zvaní plačúci, a nekresťania, ktorí chceli byt' prijatí do
katechumenátu,_i prosieVali veriacich, ktorí sa pobefalí
do chrámu Božieho, o prímluvu, aby prípustení 'boli
i oni do chrámu.
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"Predsieň chrámu (npo'vaog), do ktorej sa vstu
povalo velkou bránou z nádvoria, pozostávala obyčajne
zo stÍpor—adja, i delila sa na dve čiastky, na zovňajší

a vnútornajší narthex

(va'aůyč) V zovňajšej čiastke

predsiene n—achádzalasa nádoba s vodou alebo prameň
(xprývq,xávůapac, kréne, cantharoS) na umývanie rúk
pre tých, ktorí chceli vstúpiť do chrámu a prijímať
sviatosť Oltárnu. Vnútornajšia časť predsiene, ktorá
hraničila s bránami, vedúcimi do lodi chrámovej, určená
bola _pre verejných kajúcnikov druhej a katechumenov

prvej triedy, či pre tak zvaných poslúchačov,

kde

až po evanjelium prítomní byt' mohli. Tu zdržiavali sa
vrátnici (ostiarii), akolythi, diakoni a diakonisky, i strážíli
prístup do predsiene pred nepovolanými a vchod do
troch brán, ktoré viedly :: predsiene do lodi chrámovej.

Loď chrámová

(váoc, navis) bola obdÍžna a

najpriestrannejšia,;.„._do nej viedly tri brány, z ktorých
prostredná bola najváčšia, obyčajnxe zhotovená umele
a ozdobne z kovu; túto prechodi'li biskup, kňazi a niž
ších rádov duchovní dlžkou lodi do svátyne. Pravou
menšou bránou Vpúšt'ali díakOni veriacich mužských do
pravého oddelenia, lodi a vykázali ím miesta dla hod

nosti; Íavou menšou bránou vodily diakonisky veriace
ženské do Íavého oddelenia lodi a umiest'ovaly ich po
dobne dla zásluhy na patričné miesta, Podobným spó
sobom Vpúšt'aní.boli ikatechumeni druhej atretej triedy
jako _i verejní kaj'úcnici tretieho & štvrtého stupňa dla
pohlavia do pravého a Íavého oddelenia lodi, kde dla
stupňov svojich umiesteni boli za veriacimi; a sice

hneď za veriacimi stáli katechumeni, vyvolení, potom
kla čiaci,. za nimi verejní kajúcnicistoj a cí a konečne
ležiaci,
a dla ciřkevnej kázne prítomní bývali na
službách Božích. Loď podÍž rozdelená bola oponami

alebo drevenými stenami alebo mriežkami, tak že “každé
pohlavie veriacich sedelo na jednej strane, mužskí
v pravo a ženské V Íavo, a vzájomne nemohli sa videt';
na Východe (t. j. V Asii, Egypte atd.) sedávaly ženské
obyčajne na povýšených chóroch vókol stien lodi chrá
movej, ktoré chóry Opatrené boly hustými drevennými
mriežkami, aby modliace sa ženské videné byt nemohly
mužskými, ktorí sedávali alebo stávali dolu v'lodi chrá
movej. Na východnom konci obdlžnej lodi chrámovej
a to na jej prostriedku medzi veriacimi s jednej strany
'a duchovenstvom vo sv'atyni s druhej strany bolo po
výšené miesto pre lektora a speváka; lektor čítaval
čiastky sv. Písma, ktoré mával položené tam na pod
stavci či pulte (á'pýwv, ambon) a spevák, obyčajne pod
diakon alebo diakon, predspevoval predpísané žalmy,
chVálospevy a iné cirkevné piesne. Loď chrámova od
delená bola od svátyne drevenými alebo kovovými
mrežami (cancelli) a oponou (ucpané-ratanu, velum).
Potom nasledovala k východu slnca
Sv átyňa (Brjya), ktorá rozprestíerala sa na po
výšenom mieste. V prostriedku svátyne postavený bol
oltár (rpánsša, mensa sacra, mystíca), ktorý býval sho
tovený s počiatku iba z dreva, neskor od štvrtého sto
ročia zo skaly; na povrchu bol plochý, po stranách
dolu mal podobu hrobu alebo umrlčej rakve, i. stával
na jednom alebo na štyroch stlpcoch; prikrytý býval
lanovou plachtou (xaraaápxa), neskór i drahocenným
prikrývadlom (švďóuov) Nad oltárom vo váčších chrá
moch vznášal sa baldachin, nesený štyrmi stlpami; pod
baldachínom zavesená bola nádoba v podobe holubice
(nepzars'pzov,peristerion), v ktorej prechovávala sa naj
svatejšia sviatost' Oltárna a ktorá nad oltárom visela.
Pod oltárom, keď chrám nebol postavený nad hrobom
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niektorého sv. mučeníka alebo vyznávača, bola schránka
pre ostatky Svatých (paprópeov, confessio), z ktorej po
vstala čas'om krypta či podoltárny hrob s ostatkami
Svatého. Preto nvachádzajú sa i V oltároch našich V ka
mennej daske zapravené ostatky Svatých, nad ktorou
plochou sa 'obetúva chlieb a víno a premeňuje v Telo
a Krv Pána pri sv. Omší. Na pravej strane oltáru stál
stól obetný (npóůeazc, oblatorium);" na ktorý sa kladly
veci, veriacimi obetované, najma chlieb, Víno a voda,
kadidlo, sv. olej, sol, med atď., aby mohol priniest ich
diakon alebo poddiakon na oltár pri 'slúžení sv. Omše
a pri iných posvátných obradoch. Na Íavej strane
obyčajne stával druhý stól (kredenc) s posvátnými ná
dobami; keď sa tieto umyly po sv. .Omši alebo iných
obradoch, odnášané bývaly nazpět do sekretariuma,
ktoré bolo postavené pred chrámem. V sv'átyni .na
chádzala sa i poVýšená stolica „pre biskupa, opatrená
oponami, k nej družily sa z prava i z lava stolice pre
kňazov (.ůpóvoe,xaůéďpac; Euseb. X. 4); diakoni', pod
diakoni a iní nižší duchovní stáli, Obsluhovali biskupa
alebo kňaza a strážili nad poriadkom v chráme. Počas
sv. Omše kÍačal, stál alebo sedel biskup alebo kňaz za
oltárom, obrátený tvárou do lodi k veriacemu ludu. Po
svátnú reč držiaval biskup alebo kňaz s počiatku od
mreží, ktoré delily svátyňu od lodi chrámovej, neskor
s povýšeného a mriežkami (cancelli) opatreného miesta,
ktoré preto dostalo meno kancel.
Od štvrtého storočia- nachádzaly sa vo svatyni
mimo hlavného oltáru i viacej pobočných oltárov na
Západe; a zase na Východe pridřžali sa biskupi pra
vidla, že v chráme móže byť iba jedon oltár a že iba
raz cez deň sv. Omša može sa slúžiť. Neskór prístavíly
sa k váčším chrámom i kaplnky (napisu/Mala), v ktorých
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nachádzaly sa oltáre. —- Obloky na chrámoch Opatrené
b.oly od najstarších časov sklennými plochami, aby po
skytovaly potrebné svetlo; ale počas služieb Božích
zapalované boly i vo dne', jako driev' v katakombách,
lampy a sviece, najma okolo oltáru.
Náradie chrámové, rúcha & iné posvátné ozdoby.

Ku posvátnému náradiu chrámovému náležal predo
všetkým kalich (norépzav, calix), najdriev zo skla,
neskor zhotovený zo striebra alebo i zo zlata; mimo
tohoto menšieho obetného kalichu, upotrebovaného pri
sv. Omši, boly iné V'alčšiekalichy: z jedných prijímali
veriaci sviatost' Oltárnu pod spósobom vína, z druhých
podávalo sa novopokrstencom mlieko a med. Kalichy

ozdobované boly symbolickými okrasami. Patena

“u

Grékov diskos (Blame, díscus, miska), bola okrúhla
plochá nádoba, na ktorú kládol sa chlíeb, potrebný ku

najsvátejšiemu prepodstatneníu pri sv. Omši. Nóž,
ktorým sa krájal obetný chlieb ku posváteniu, menoval

sa sv. kopiou.

Lyžicou

(labis) udelovala Sasv. Krv

z kalicha pri sv. prijímaní. SV. Hostia prechovávala sa
Vnád ob e, ktorá mala podobu h olubic e (nepzarépzov),

alebo veže

(ciborium). V iných nádobách, pyxis

(n'óEzc)menovanýchfopatrovala

sa sviatost' Oltárna pod

spósobom vína, sv. olej a chrisma. Svietniky
'dva- a triramenné (“ďzxěpzov,rpexépwv). Lampy

boly
visely

alebo opatrené boly žrďami. I nádoby na kadidlo
(thuribulum) boly už V úžitku ; niektoré z nich stály

alebo viselypred oltárom &menovaly sa thymiateri

a

(ůupearěpzov);iné nosené bývaly pri posvátných úkonoch
a menovaly'sa thuribuly (thuribula) Najstaršia podoba
thuribuluma bola polkruhová tá miska, opatrená okrúhlou
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predierkanou pokryvkou, tak že podobala sa dosťvelkej
guli: neskór dostala pokryvka podobu veže, ba i sama
miska podobu apsíd, veží a brán. Na obetnom stole
neďaleko oltáru boly misky taniery na chlieb, med, sol
atd. a krčahy .na víno a vodu. Okrem toho boly: ná
doby na posvátenú vodu a na obyčajnú vodu k umý
vaniu rúk; stolice pre biskupa, kňazov, veriacich na
sedenie, stoličky pre biskupa a kňazov na kÍačanie;
podstavce na posvátné knihy, opony, plachty & pri
krývadlá; huba na čistenie kalichu, uteráky na utie
ranie rúk biskupových alebo kňazových a posvátných
ná'dob.
Pri službách Božích používalo duchovenstvo zvláštne

p o svátn é rúch a, ktoré boly dla starozákonnéhorúcha
kňazského zhotovené, najdricv jednoduché, neskor,
najmá od časov prvého kresťanského cisára rimského,

Konstantina

Velkého,

i skvostné a drahocenné.

Od tretieho storočia objavujú sa už viaceré rúcha.
Stich arion (arqápzov, alba) bolo dlhé, biele, plátené
rúcho bez rukávov, ktoré obliekali si pred službami
Božími na obyčajné odevy svoje biskupi, kňazi a dia
koni; z neho povstalo neskór krátke superpellicium bez
rukávov. Na toto spodné posvátné rúcho obliekali si

orarion

(ópa'pwv,orarium), neskor štola menované,

ktOré bolo rozdielne u biskupov, kňazov a diakonov;
u biskupov a kňazov bolo dvojnásobné složené a pri

liehalona obídvepleciai menovalosa epitrachelion
(čna-maléhov). Biskupi a kňazi opasovali si rúcha pásom,

cingulom.
Pri sv. Omši obliekali si biskupi a kňazi
i kasulu (gos/lówov,phelonion), ktorá postupom času
bývala vyšívaná bohato i zlatom. Biskup nosieval pri
slavnost'ach zvláštne rúcho na plecách prehodené, z bielej
ovčej vlny, omoforíon
(cópogoópcov)
zvané, jako od
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znak najdeného baránka a na plecách (dwar) noseného
dobrým pastierom, z ktorého rúcha .neskór povstalo

pallium

arcibiskupské; na hlave mával neskor mitr'u,

ktorá u biskupov východných podobala sa korune krá
lovskej; v ruke držieval palicu pastier—skú (na-ré
pzaaa, baculus); na ruke u biskupov západných obja
voval sa prsteň. I nižších rádov duchovní, jako i dia
konisky a hrobári v katakombách mali cirkevné rúcho
svoje. Avšak 'v spoločenskom _živóte objavovali sa du
chovní V obyčajnom rúchu svetskom; ale ono bolo
jednoduché, bez všetkej okrasy, skrovné, čistotné. Sv.
Církev v tomto ohlade neustanovala ešte nič a iba
štvrtý cirkevný snem VKarthagu (r. 398.; kánon 45.)
nakládá: »Duchovný nech dosvedčuje povolanie svoje
i držaním i vystupovaním svojim: a nech nevyhladáva
ozdobu ani v odevoch ani v obuve.c
Keď okolnosti zmenily sa v prajnejšie a krest'ania
dýchat začali volnejšie, i nebezpečenstvo obyčajov
židovských a pohanských pominulo, vtedy kresťanía
začali ozdobovat' i, posvátné miesta svoje; k tomu po
núkala ich vznešená sila samého krest'anského nábo
ženstva. A tak používali krest'ania už dosť zavčasu
umenia k vyjadrovaniu zbožnosti svojej a k znázorneniu
v obrazoch dojírnavých dejín a tajomství kresťanskej
Viery, najmá v katakombách a v jednoduchých prvých
chrámoch svojich. Ozdoby mali zváčša symbolický (od
znakový, vyobrazujúci) ráz či spósob. V katakomó
bách, kde prví kresťania ukrývat sa usilovali pred
zúrivými pohanmi taj omstvá sv. Viery, videť na mnohých

kameňoch hrobových symbol (odznak) £, složený z
gréckych počiatočných písmen Ch a R, čo znamená
meno Kristus (XPIZ'TOZ, Christos); inde zase A352 a tu
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tie dve grécke písmeny % prava i z lava mena Kristus,
A ,a 9, znamenajú dla zjavenia sv. jána, že Kristus Pán
je počiatkom a koncom všetkých vecí, a tak chceli kre
sťania označit tým odznakom Vieru svoju v “Božstvo
Ježiša Krista. Niekde vykreslená alebo vymalovaná je

ryba,

alebo napisane je i grécke pomenovanie jej,

"111905 a to sú začiatočné písmeny týchto gréckych
slov: Jesous Christos, Theou Hyios,_ Soter, to jest:
Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel. I vyobrazený bará
nok označoval VykuPíteÍa Božíeho. Ěalej videť možno-:
ho—lubicu, ktorá označuje Ducha Svatého, ale ímilosť
vůbec a nevinnú krotkost'; palmu, ktorá je odznakom
víťazstva sv. mučeníka; lýru, ktorá označuje duše kre

st'anskéa radosti nebeské oslávencov; h alúzku olí vy,
ktorá je odznakom pokoja; loď, ktorá vyobrazuje sv.
Církev; kotvu, ktorá je symbolomnádeje na večný
život; kohút a, ktorý označuje Vieru, .sv. krst a ostra
žitost; “ptáka Fen-ixa (Samoleta), ktorý je odznakom
budúceho vzkriesenia z mrtvýchÍ K týmto symbolom
(odznakom) pridružuj'ú sa i symbolické nákresy a m'aÍby
obrazov, vzatých zo Starého a Nového zákonu. Tak

možnov katakombáchvidet obrazyJonáš a a Laz ara;

obapred'stavujúnádej na vzkriesenie z mrtvých.
V katakombách

V tak zvanom hrobitove

coemeterium) sv. Priscill

denci Ananias

(xozperépcav,

y vyobrazení sú traja mlá

(Sidrach), Azarias

(Abdenago) a

Misael (Misach), ktorí boli odvedení s Danielom do
zajatia babylonského a tam skrze Nabuchodonosora
uvrhnutí do ohnivej pece. Divotvorne neporušení mlá
denci vyobrazení sú klačiaci; nad nimi vznáša sa ho
lubica, jako symbol Ducha Svátého; ktorého milost
udelila im odvahu a dóveru vo vyznávaní pravého Boha.
Tento obraz bol ku poteche sv. mučeníkom; i stávalo

sa vtedy, že nejedon horlivý vyznávač Krístov odsúdený
bol na hranícu ohnivů a bol zázračne tiež zachránený.
A tak učil tento obraz, jako chrání Boh služobníkov
Svojich. I tajomstvá sv. Církve boly vyobrazené. Tam
je obraz M oj žíša, jako palícou na skalu udiera, z ktorej

voda sa prúdí; to znamená sviatosť

krstu,

ktorú

ustanovil Pán Ježíš Kristus v Církvi svojej a ktorý
udeluje ona v mene Jeho, dla sv. Pavla, (I. Kor. 10, 5):
»A tá. skala bol Kristus.c Druhý obraz je, jako Kristus
Pán uzdravuje človeka, trpíaceho na lámku (pakostnícu)
(Jan 5, 1—15),i ten vyobrazuje sviatosť krstu. Iné obrazy
znázorňovaly život Spasitelov: tam je obraz troch mu
drcov a Králov od Východu, ktorí sa klaňajú novo
narodenému Pánu Ježíšovi; iný predstavuje dvanást'
ročného Ježiša v chráme, iný zase pokrstenie Jeho
v Jordane skrze sv. Jána Krstitela; iný predstavuje Ho
jako dobrého Pastíera (Ján 10, I a nasl.) a iný jako

rybára. I Panna

Maria

vyobrazovanábola v kata

kombách: jako Matka. s Božským Díet'at'om Ježišom
Kristom, častoráz stojí pri nej prorok (Isai. 7, 14), alebo
jako modliaca sa Panna. Ano i obrazy sv. apoštolov
Petra a Pavla, a značnejších svatých mučeníkov vídeť
níožno.
V prvých chrámoch nebolo obrazov, ktoré by boly
predstavovaly najsvátejšiu Trojicu Božiu, jako za časov
naších. Starší církevní spísovatelíaí vyslovovali sa vobec
proti obrazom v chrámoch a to preto, že obávali sa
nadužívanía & nebezpečenstva pre veríacich, aby dla
spósobu pohanov nezbožňovali obrazy a sochy. Ano
i synoda v Elvíre (r. 305.) uzavrela (kánon 36.): »aby
Ten, ktorí sa cti a ktorému sa klaníame, nemaloval sa
na stenách '(chrámu)<. Ale tento zákaz nevsťahoval sa
na všetky obrazy Vóbec; lebo nezakazuje symbolické
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nákresy na posvátnom náradí, ani symbolické obrazy.
Obozretná synoda vydala tento zákaz iba pre Sp a

nielsko, kde počas prenasledovaníapod Diokleciá
nom poškvrnené boly mnohé chrámy a najma stenové
obrazy vystavené zneucteniu a tak tento zákaz nevsta
hoval sa na všetkých krest'anov. Ale z tohoto vidno,
že začiatkom štvrtého storočia nenachádzaly sa ani
v chrámoch malované obrazy.
Kresťanskí prví umelcí pestovali zv'áčša malbu,
menej rezbárstvo a sochárstvo. A predsa i na kovových
kalichoch chrámových, na lampách, na prsteňoch bis:
kupských atď. objavujú sa rozličné kresťanské symboly,
prevedené prácou rezbárskou. Od tretieho storočia na
chádzajú sa v katakombách iba niektoré sarkofagy (ná
hrobniky, vytesané umele zo skaly), “vktorých odpočívali
značnejší Sváti, ozdobené polovypuklou prácou. Okrem

sochy Krista Pána v Paneas

(EusebiusVII., 18)ne

badat' v chrámoch v tejto dobe žiadne iné sochy; ba
ani krížov nebolo v týchto časoch ani v chrámoch, ani
v katakombách, ani v súkromných kresťanských domoch,
ačkolvek znamenie sv. kríža všeobecne bolo vysoko

ctené a užívané.Cisár Konstantin

Velký bol prvý,

ktorý znamením sv. kríža ozdobil zástavu vojanskú (r. 312.).

A keď potom (r. 326.9 matka jeho sv. Helena našla
kríž SpasiteÍa v Jerusaleme, vznášal sa sv. kríž v ka'ždom
krest'anskom chráme, jako poSvátné znamenie vykúpenía
Íudského. Stavitelstvo pokročilo časom. Od časov Kon

stantina Velkého dostalichrámypodobukríža, i boly
stavané do osemhranu. A vo všetkých týchto umelec
kých prácach kresťanských pozorovat možno tú istú
pravidelnost“ a jednotvárnost.

V.

Bludárske učenia.
Boj sv. Církve proti bludárom & kacierom.

Svátej Církvi treba bolo zápasit nielen so surovou
mocou a krvavým násilím sVetového štátu rimského,
ktorý neludským, bez mála tristoročným prenasledo
vaním domáhal sa udusiť _a zničit'- ju na úsvite; ale
s času na čas bola nútená podnikať ešte i nebezpeč
nejší boj proti osočovaniu pohanských učencov a naj-má
i proti takým nehodným údom svojim, ktorí ohrožovali
a chceli narušovat bludným a kacierskym učením svojím
učenie Božské, ktoré bolo sverené jej, posvátné ustano
vizne a opravdive'krest'anský život. Už svatí apoštolovia
pokračovali rozhodne, bezohladne a p'rísne proti blu
dárom a kacierorn, keď vylučovali ich z obcovania
s veriacimi (Gal. I, 8. 9), jako narušovatelov slova Bo
žieho (II. Kor. 2, 17), jako antikristov (I. Ján 2, 18) a
jako takých, ktorí Vázia V osídlach diabla (II. Tim. 2,
25. 26), aby prestali rúhat' sa—Bohu (I. Tim. I, 19. 20);

i nakladali veriacim, aby neprijímali ich u seba, ba aby
ani len nepozdravovali ich (Il. ]án IO a nasl.). Podobne
prísne zachádzala sv. Církev i V tejto dobe so zatVrdlí
vými bludármi & s nenapravitelnými kacierrni: ona
vylučovala ich z lona svojeho, nedovolovala veriacim
obcovať s nimi, aby sa nenákazili', i hájila učenie apo
štolské, ktoré hlásala vždy neporušené. Sv'átí Otcovia
menovali “v horlivej rozhórčenosti svojej bludárov a
35
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kacierov: trávičmi, vrahami duše &svatej Církve, úskoč
nými kaziteÍmi pravdy Božej, divými zverami v podobe
Íudskej, ktorých má sa stránit' každý človek, besnými
psami, vlkami, ktorí sú hodní ohňa pekelného. Ale jako
s jednej strany smútíla sv. Církev a velmi žalostila nad
poklesnutím a odpadnutím takýchto nehodných údov
svojich a prísne odsudzovala ich, predsa s druhej strany
a to dla prikladu ZakladateÍa svojeho a Majstra nebe

ského, Pána Ježiša Krista, jako dobrého Pastíera, pri
jírnala ochotné s najváčšou láskavosťou a dobrotívost'ou
do lona svojeho nazpět tých poblúdencov, ktorí skrúšene
a kajúcne uznávali poblúdenie svoje a verejne odsu
dz'ovali ho jako neblahé. V tejto dobe ohrožovali světů

Církev bludným učením svojim: Gnostici

(Fvalčav

rec-,vaarzxoě),Manicheovia, Montanisti a Anti
t_rinitári.
A jako svatá. Církev vytrvalou trpezlívost'ou svojou
a nadzemskou mocou po mnohom krvavom prenasle
dovaní konečne premohla surovú moc štátu rimského
a z úkrytu svojeho, z podzemných katakomb vystúpila
víťazne, jako zlato, ohňom prečístené, — omladnutá
a neporušené na javisko sveta a podrobila ho sebe:
podobne poslúžíl k vnútomému rozkvetu jej i boj s bez
božnými bludárami a kacieramí. Ona pomocou pokladu
svojeho, neporušeného to sv. Písma a ústneho podanía
apoštolského, vyvracala so skvelým úspechom bohupusté
domnienky & nápady“ bludárov & kacierov, činené proti
pravde Božej, očísťovala spravnym a primeraným po
kračovaním svojim proti nebezpečným bludárom a ka—
cierom pravoverných vyznávačov Kristových od bludár
skych odpadlíkov, upevňovala ich vo svatej viere, vy
vinula zrejmejšie katolické učeníe svoje Vkaždom smere,
ustálila presne, odóvodníla nepodvratne a upevnila skalo
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pevne ho v každom ohlade, utvorila kresťanskú vedu,
i rozvinula pred tvárou celého sveta povznášajúcu spa
sitelnú všestrannost svoju V oči jednostrannosti bludár
skej a najmá ešte vyvýšenejšiu jednotu s_voju. A tak
i ohladom bludárov a kacierov tejto doby vyplnily sa
slová Spasitelove (Mat. 18, 7): »Potrebné je, aby po
horšenia prichádzaly.<< SV. Církev, jako nevesta Kristova,
zaskvela .sa po tomto pohoršení V celej vznešenej spa
sitelnej neporušenosti, dokonalosti a kráse svojej.
Gno'sticismús.

Mnohotvarný blud, ktorý sa objavil na úsvite sv.
Církve a ohrožoval rozkvet a vzrast jej„ je prevrátený
gnosticismus. Meno svoje dostal gnosticismus v_óbecod

gréckeho slova gnosis (rvóacc), veda, poznanie,
hlbšie nahliadnutíe do vecí tajných, najmá duchovných,
Božských. V Novom zákone (»Áoroc rvwaswcc, I. Kor.
8, 7; 12, 8; 13, 2. 8; II. Peter 3, 18; »va'anyca,

Skut.

ap. 26,-3) znamená slovo gnosis hlbšie poznanie kre
st'anského náboženstva; dla tohoto slova menujú sa ,od
druhého storočia i_sv'átí Otcovia církevní, ktorí usilovali
sa vedecky Spracovat' kresťanskú Viero- a ;mravouku,
aby porážali bludárov, Gnostikami
_(Fvaz'čovreq,
Fvwauxoi), keď ostatní krest'ania, ktorí uspokojovali sa
s dejinnýmí udalost'ami a jednoduchými článkami Viery
a pokorne prijímali ich, nazvani “bývalí Veriacimi
(ním-o:).Kresťanskípraví Gnostici či vedomci,ktorí
usilovali sa pojat' dla možnosti rozumom zjavené kre
sťanské náboženstvo a z neho vyzdvihovat' a vyvážať
vidiny (idey), pátrali po príčinách a tak domáhali sa
dosiahnuť v oči pohanskému lubomudrctvu krest'anské
lubomudrctvo či možno dokonalé poznanie vecí Božských
35*
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i Íudsko-duševných, a založit, — priSpósobovaJi myslenie

svoje vždy zjaveniu Božiemu. Oproti tomu bludárski
Gnostici prispósobovali.pri skúmaní svojom zjavenie
Božie obmedzenému rozumu svojemu, i vykladali si
svaté Písmo dla Smyslu svojeho a výhradného prevra

teného pojmu.
Nepravý gnosticismus je starší, než samé krest'an
stvo. Stretáme sa s mm u gréckych lubomudrcov Py

thagora

(r. 525. pred KríStomPánom) a Platona

(r. 429. do r. 348'. pred Kr. P.) a u iných učencov,

i zakladatelov náboženských sústav východných, najma

u Zoroastra

a V Buddhaisme;

v novšomčase

u židovsko-gréckych ÍubomudrcovAristobula
a Fi
'lona v hlavnom meste egyptskomAlexandrii,
kde
od časov Ptolomejovcov
bolo stredisko všetkých
vzdelaných národov.: V tomto emporiume vedy svetovej

usiloval sa menovaný Aristobulus

(okolor. 160.pred

Kr. Pi) uviesť zásady pythagorejsko-platonické do lubo
mudrckej sústavy 'židovskej, a za ním vystúpil Žid,
platonský Íubomudrc Filo (1- okolo r. 40. po Kr. P.),
ktorý usiloval sa srovnať náboženstvo židovské 5 lubo
mudrctvom pohanským, najma Platonovým.

Íubomudrci vóbec všetkých vekov ponorovali sa
v skúmanie: jako povstal vidomý svet, hmota (D'/17,

'hyle, materia), z čoho pochádza zlé vo svete,

jaká je najvyššia bytost, v jakom pomere stoj-í
duch ku hmote'. Každý pohanský Íubomudrc zodpo
vedal tieto otázky dla smyslu svojeho a obrazotvor
nosti. Podobne jednali Spomenutí židovsko-grécki lubo
mudrci.

_

Židovsko-platonský lubomudrc Filo zaoberal sa
so sv. 'Písmom Starého zákonu, vysvetloval ho lubo

volne a čo najsmelšie allegoricky (obrazne), i spotvoril
zjavené učenie o stvoreni sveta, o páde prvých Íudí,
o milosti vykúpenia. .Najvyššiu bytost' Božskú pred
stavoval si povýšenú nad všetok. vidomý svet tak nedo
stupne, že \s' ním nemůže. prísť ani do potyku a preto
vypúšťa vraj zo seba postupne sily Božské (llóroq, flóra-z,
logos, Slovo), _abytieto zjavovaly ju svetu. Blúznenie

Filona

nasledovali/v prvom storočí bludárski Gnostici,

ktorí zakladali s_kúmanie svoje na sv. Písmo Nového

zákonu; takým bol dla sv. Irenea Šimon Čarodej
ník (Magus), potom Th ebuthis, zakladatel sekty

Ebio-nit-ov, Cerinth, Dositheus, Menander a

Doketi.
stikov

Menander mal byt' učitelom pozdejších Gno

Satu—rnila a Basilides—a.

Bludárski- Gnostici, ktorí vystupovali s blúznením
svojim v druhom storočí,. vykladali Íubo'voÍne sv; Písmo
Nového zákonu; považovali sa za vedomcov (rum/Jí
Covreq), ktorí jediní vraj prechovávajú vyššiu, vo sv.
Písme skrytú múdrosť, keď ona ostatným Íud'om (až

mnm) nie je prístupná. I pokračovali V chorobnom
snažení svojom po vyššom poznaní vecí Božských a
Íudských, aby sa mohli povzniesť nad obyčajných ve
riacich kresťanov, tak že obetovali dejinné zjavy a
písmenu sv. Písma Nového zákonu opovážlive rozumo
vaniu svojemu, vypožičali si iba niekolko výpovedí bez
spojenia z celkom z kresťanského náboženstva, spojovali
cudzé Íubomudrcké sústavy s kresťansk'ými článkami
viery, podržovaligedené predsudkyžidovskéa pohanské,
a tak ohlasovali svetu nesčíslné množstvo bludných do
mnienok a smiešnych plodov prevráteného a poblúde
ného ducha Íudského. Tmavé, pomatené, i, ačkolvek
zdajú sa jedna z druhej vyplývat, sú velmi rozne sůstavy
týchto bludárskych.Gnostikov, dla toho, ktorá'pohanská
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Íubomudrcká sústava slúžila im za podklad: jedny po
nášajú sa na platonsko-židovskú sústavu Filona, iné
zase na náboženské pohanské Sústavy východné Zo

roastra a Buddhaismu. A tak možno rozdelit'
Sústavy bludárskeho 'gnosticismu na egyptské

a syrské. Kresťanstvo dalo. týmto gnostickým bludár—
skym Sektám iba meno. Z kresťanstva prevzali Gnosti
kovia iba ideu vykúpenia, kdežto z pohanstva prevzali
učenie o povstaní sveta, o zkazenosti a poklesnutí po
kolenia Íudského, a to dla všetkých možných rozmani
tých pochopov a výkladov. Prevažne V pohanstvebolo
zbožňované všetko jestvujú'ce (Pantheismus); ale obja
vuje sa u pohanov i "protiva dvoch základných pra
bytostí najvyšších (_Dualismus),už či ony myslené boly
jako súčasne a či postupne povstalé; postupne neskor

povstala prabytost jako obmedzená & zlá považovaná
bola za výplyv z hmoty (Eh/). Tieto bludné pojmy ob
javujú sa i u bludárskych Gnostikov. U Gnostikov
egyptských objavuje sa prevažne učenie o vyplývaní
z najvyššej bytosti Božskej podriadených mocností du
chovných (emanacia), keď zase najviac sú vyvinuté u
Gnostikov syrských dvoje božstvo (dualismus) pohra
ničných pošmúrneho rázu Parsov a iných pohanských

národovasijských,jako i doketismus.

Doketismus

(óóxszv,zdať sa) zakladá sa dla F ilona v tom, že naj
vyššie, ba i druhostupňové vraj božstvo nemóže sa
zjavit'; prečo Všetko, čo sa predstavuje jako zjavenie,
nenie vraj opravdive zjavené božstvo.“Dale iba prazdne
zdanie. Sústavy bludárskych Gnostikov, s ktorými za
oberali sa sv. Otcovia církevní, také sú rozne a mnoho
tvárne, že skoro nemožno prehliadnuť ich obšírne a'
jednotlive; ale jakokolvek sa rózňa, predsa shodujú sa
v celku všetky v istých bodoch.

Keď sv. Církev prípisuje všetky neresti vo svete,
slabosť prírody Íudskej, zkazenost' Íudí, ktorých stvoril
Boh prvotne na obraz Svoj, tomu, že človek zneužil
svobodnú vólu svoju prestúpením zákonu Božieho: nuž
neuspokojovalí sa bludárski Gnostici s týmto zrejmým
učením svatej Církve, i namysleli si, že to zlé vází
mimo človeka a že tomu je na príčine vidomá priroda
či hmota (b'/17). Na tomto bludnom zdaní zakladajú sa
všetky srniešne a pomatené výmysly a odvodzovania
bludárskych Gnostikov, i ačkolvek sa vo vývodoch svo
jich VeÍmi rózňa, shodujú sa všetci V nasledujúcich' do
mnienkach:

Váčším dielom tvrdia, že jestvuje jedno najvyššie
božstvo, jako dobrá, dokonalá, nezmenitelná, v neprí
stupnom- svetle skrytá duchovna bytost', ktorá nedá sa
pochopit a nestojí so svetom vidomým vůbec a s Íuďmi
zvláštne v žiadnom bezprostrednom pot'ahu (potyku).
Iní tvrdia, že jestVujú dve, nepriateÍsky sebe proti

postavenéprabytosti:božstvo dobrého a božstvo
zlého (dualismus, dvojbožstvo). Keď dobré božštvo je
vladárom nedostupnej ríše svetla, nuž je vraj zlé božstvo
vladárom temnosti s mocnost'ami svojimi, plné neuhasi
telnej zlosti a nenasýteného. nepriatelstva Oproti ríši
svetla a v nej skrytého dobrého božstva.
Najvyššie dobré božstvo vyvinuje sa, či oplodzuje;
z neho vylievajú sa, vyplývajú dla vóle jakoby lúče zo
slnca nové mocnosti božskéi (bytosti), vyšší duchovia
či eonovia (alóveq, aeones) a tito, čím postupne ďalej
plodením sa množia v nové rady duchov, tým viac
vzdialujú sa od prvotného póvodu svojeho a berú na
seba porušenie, stávajú sa nedokonalejšími, obmedze
nejšími, zkazenejšími. Jedon z tých porušených eonov,
alebo

viaceri z nich spoločne

utvorili z hmoty (51177),
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večne mrtvej, svet a človeka, pre ktorého tento vidomý
svet je žalárom a ti vyšší duchovia (eoni) sú žalárnikami
duší Íudských. A toho strojca či póvodcu .vidomého
sveta nazvali po grécky Demiurgom
(dmucoupraq,
sporiadateÍ sveta); on je obmedzený, nevedomý a zlý.
Vidomý svet či hmota (5/17, hyle, materia) je
protiva ducha, ktorá predstavená býva od Gnostikov
buď jako bezbytostná, jako chaos (bez ladu a skladu
smiešaná), buď jako večná a so zlou prabytosťou béž
skou spolup'odstatná (totožná); v prvom páde ďakuje
původ svoj najnižšej bytosti božskej či eonovi, vyššiemu
duchovi to obmedzenému, nevedomému a zlému, ktorý
je vzdíalený celým ' radom vyplynutých eonov z naj
vyššej dobrej bytosti božskej, a menuje sa Demíurgom.
Tento svetotvorca stvoril vraj i ludi a obdaril ich pod

statou a pri'rodzeňosťouduchovnou

(pneumatickou),

d'uševnou (psychickou)a hmotnou.
Aby duch (uvaří/ia,pneuma) bol očistený čilosvo
.bodený od zlej hmoty (52.7),'\poslalo vraj dobré božstvo
(ůeóq á'Aóqroc, ,Buůóg', 7) poýác) na svet vyššieho

eona (awráp', sotěr); ale to osvobodem'e može docielit
vraj i sám človek namáhanim sVojim. I verili, že taki
osVobodeni duchovia navráťa sa ('dn'azaráataatq) do
ríše svetla (nlrýpwjua, pleroma).

Takým osvobodzujúcim nadludským eonom či
Spasitelom (awriyp, sotěr) je vraj Pán Ježíš Kristus,
ktorý sa zjavil na svete, aby poučil ludí, jako sa vy
svobodit majú z vazenia zlej' hmoty, ktorá ujannuje
duše svetla. Preto učili niektorí tito blázniví bludári', že
ježiš Kristus nemal opravdivé, lež. iba zdanlívé telo
(doketísmus), alebo tvrdili iní, že vyšší e on (daně),),
lpzaróq, Spasitel, Kristus) spojil sa s človekom Ježišom
pri krste V ]ordane a spojený ostal vraj s Ním až do

utrpenía Jeho, keď zase Opustil Jeho a iba vraj človek
Ježiš trpel a bol umučený a to dÍa vóle Boha židov
ského Jehovah (ó á'plwv, alebo Býpqoupóq, ho archou,
Demiurgos).
A preto zapierali bludárski Gnostikovia vóbec
vzkriesenie z mrtvých tiel Íudských; Opovrhovali sv'átými
sviatosťami, ktoré udeÍované bývajú smyseÍnými znakmi
a .súvísia s hmotnými vecami; neuznávali moc vykupi
teÍskú a sílu utrpenia Krístovho, itvrdili, že On poslaný
bol na svet iba preto, .aby oznamoval Íuďom neznámeho
skrytého najvyššieho Boha, alebo aby vyvádzal Vhriešnej
hmote ujarmené duše do ríše svetla.
I objavuje sa u týchto blúznivých bludárov vý
stredný smer ethick'ý (k mravom sa vst'ahujúci) a síce:
u daktorých prepiata askésa, u iných úplná nevíazaná
voÍnost' v požívaní všetkých rozkoší, pri čom opovrho
vali dobrými skutkami a zvelebovalí i povznášali iba
domnelú gnosis (učenosť, vedu, vedomost') svoju. Jako
Platon rozoznával v človekOvitri prirodzenosti, “totižto
ducha (nvsňpa), dušu (sbor)) a telo (517, doma); podobne

roztrieďovalibludárski Gnostici Íudí na duchovných
(nveuyanxoí, Pneumatikov či Gnostikov), na dušev
ných

(gbu'gzxaí,Psychikov či Kresťanov—katolíkov) a na

telesných
(ů/lz'xoí,Hylikov či pohanov). Knihy sv.
Písma Starého zákonu zavrhovali celkom, preto že vraj
Boh, ktorý sa zjavoval Židom, je Demiurg, nižší eon,
porušený duch božský. Sv. Písmo Nového zákonu, jako
je už'spomenuté, buď narušovali, buď vynechávali celé
knihy z neho (Tertull. De praescriptus haer. c. 17);
často odvolávali sa na iné podhodené spisy, “ktoré po
kladali za svaté, i odvolávali sa i na zvláštne tajné, od
verejneho cirkevného rozdieÍne, ústne podanie apo
štolské.
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A tak napadali blůzniví tito bludári nielen jednotlivé
články viery, ale celé kresťanské náboženstvo.
Ačkolvek bludárski Gnostici srovnávajú sa v uda
ných bodoch, nuž rózňa sa velmi medzi sebou, najma
ohladom plodenia najvyššieho božstva (emanacie). Nie—
ktorí z nich namysleli s_í-totobožstvo odchylné od sveta
Íudského, ani rodu mužského, ani ženského; iní pova
žovali ho jako mužsko-ženské, obe pohlavia v sebe
obsahujúce; iní predstavovali si toto najvyššie božstvo
dla spósobu ludi a sice rodu mužského, s ktorým spo
jená je stránka ženská, či Spárené v jakomsi,manželstve
(aóEuroz, syzygíe)..

Mnoho zlého zapríčinilí tito pomátení bludári sv.
Církvi, keď sa domáhali trhať ju na sekty, a keď uvá
dzali ju ešte do v'áčšej nenávisti u pohanov, ktorí držali
ich za kresťanov. Nevedomý pohanský Íud pripisoval
verejné rozkoše a hnusné nepravosti, páchané bludár—
skymiGnostikami, všetkým kresťanom, a preto domnieval
sa, že má právo krvave prenasledovať krest'anov. Šťastie
bolo, že tito blúznivci a nemravníci následkom nesrov
nalostí svojich a mnohotvarných bludárskych sústav
neboli v stave previesť mimo jednotlivých škól či sko
penín a pojediných obcí váčšie cirkevné sriadenie.
Mnohí z nich nechceli sa odlúčiť zovnútorne od pravo
verných kresťanov, lež chceli byt' považovaní za pravo
verných a popri cirkevnom obcovaní svojom i precho
vávať esoterické učenie svoje, jak zvláštne mysterie
(svátotajnosti), určené pre nich, jako Gnostikov či po
svátencov vyššieho poznania; a to i preto neodlučovali
sa od pravoverných 'krest'anov, aby mohli si získať
medzi nimi (Psychikami) nových prívržencov.. A velmi
boli by škodili sv. Církvi, keby milostivý a vševedúci
Boh nebol vzbudil toho času osvietených mužov, ktorí

spisami svojimi a horlivým ústnym vystupovaním osvet
Íovali dókladne blúznenia bludárskych Gnostikov veriacim
a základne podvracovali a porážali ich. Veď už sv'átí
apoštolovia Ján (Zjav. 2, 2. 20) a Pavel (I. Tim. 4, 3;
6, 20; II. Tím. 2, 17) narážajú na tieto nebezpečné
bludy a dórazne vystríhajú pred nimi veriacich krest'anov.
To isté robili učeníci apoštolskí, jako sv. Ig nác. V tejto

dobe porážali ich sv. Justin, sv. Ireneus (Contra
haereses I., II.), Tertullian
(De praes. haeret.; Adv.
Valentinum, Contra Marion, contra. Gnosticos) a Kl e

mens

Alexandrínsky

Hyg-eig 3st

(Stromata, »Aía/loroc:nepl

ápůňq níarewqc),

i sám nOV.0platonský

lubomudrc Plotinus (Up'bqrobq rvwanxoóq).
Sv. Otcovia bojovali proti bludárskym Gnostikom
pomocou sv. Písma Starého a Nového zákonu, všeobec
ného učenia sv. Církve. a Íubomudrckých zásad. Pouka
zovali s jednej strany na srovnalost' a jednotu krest'ansko
katolíckeho učenia, hlásaného a prechovávaného po
celom svete, i s druhej strany na nesrovnalost, mnoho
tvárnost' a rozorvanost' sůstav a siekt gnostických. Vy
týkali bludáí'om nemravné zásady ich a pohoršujúci
nemravný život, jaký objavoval sa u mnohých stranníkov
ich, jako i vůbec na pohanský ráz a původ blúznivého
učenia ich, ktoré neshoduje sa V ničom s krest'anstvom.
Dokazovali vnútorné protivy a .neodóvodnenie namysle
ných, prepiate obrazotvorných zásad ich. Rozhodne za
vrhovali celkovité neprístupné oddelenie a nezávislosť
vídomého stvoreného sveta od všemohúceho Boha, vy
viňovanie či plodem'e (emanaciu) najvyššej bytosti Božej
do nekonečna, sčlovečovanie Boha (anthropomoríismus
a anthropopatísmus), znevažovanie Spasitela sveta a
Boha, ktorému pripisovali bezbožní bludári, že oklamal
ludi zdánlivost'ou Svojou (doketismus). Poukazovali na
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nesmysel dókazov, ktoré donášali bludári číslicami &
písmenami, na zle p'orozumené a prepíate allegorícky
vysvetlované Výpovede svatého Písma, na nehodno
vemosť' podvržených spísov, ktoré vydávali bludári za
světě a od apoštolov pOchádzajúce, i tajného ústneho
podania, ktorého krem„,—verejnéhonikdy nebolo vo sv.
Církvi, i na “nemiestnosťpóhanských mýthov (bájenía).
Dokázali srovnalosť sv. Písma obojeho zákonu a skvele
'osvetlovali & dokazovali učenie sv. Církve o príčine,
o cielí a o skutočnbsti, vtelen-ía a utrpenia Spas'ítela
Božíeho, Pána našeho ]ežiša Krista. [ ,zvelebovali vzne
šené kresťanské služby Božie, najma nekrvavú obetu
Nového zákonu a sv. sviatosti, ktoré VykupíteÍ Božský
ustanovil ku spaseniu Íudí. ódvolávali sa na postupnost'

apoštolskú vo sv. Církvi a na neporušené

zdedené

učenie, 'i- na zvláštne milosti Božie- (chariSmy), které

p'osíal objavujú sa jedine v lone sv. Církve u veríacich.
'Takýmto Spósobom' stavali sv. Otcovia oproti bludárskej
„gnose Opravdive krest'anskú gnosu či pravé .poznaníe
vecí kresťanského náboženstva a neodolatelné porážalí
blúz'nivé "výmysly bludárskych Gnostikov. A v tomto
..vít'aznomboji proti bludom židovsko-krest'ansko-pohan
ským Gnostikov podporovaní boli'sv. Otcovia církevní
neskór i pohanskými nov0platonskými Íubomudrcamí,
jakými boli Ammoniusf Sakkas (1—
r. 243.) a učenik
jeho Plotinus
(1-r. 1261.; 17,002:roůc: rvwarixoóq, Proti
Gnostikom) v—Egýpte. I tito pohania zavrhovali nesmy
seÍné domnienky bludárskych Gnostikov a najma: ne
konečné oplodzovanie sa prabytosti, lebo vraj dla lubo
mudrctva _móžubyt' iba tri prabytosti; ďalej podobnost
“duchovného so smyselným (vídomýmj; opovrhovanie
svetom, lebo že ani svet ani tvorca jeho nie—jezlým;
nemravné zásady a život mnohých Gnostikov, i zlé

porozumenie Íubomudrckej sústavy Platona. Pri takýchto
okolnosťach zachránená bola sv. Církev od mnohýóh
velkých zlých následkov, ktoré by jej boly vyplývaly
'z blúznivého učenia nepočetných sektárov gnostických
a dorážaly na ňu.

Prehl'ad jednotlivých sústav gnostických.
Temer nemožno je jednotlive a-obšírne osvetlovat'.
všetky rozmanité blúznivé súst'avybludárskych Gnostikov;
lebo veď i súčasní sv. Otcovia, ktorí zápasili s nimi,
sami podujímali namáhavú prácu a róznili sa v roz
boroch svojich. I ačkolvek obšírne a základné objasňo
vaníe všetkých jednotlivých bludárskych sústav a'ni by'
sa nehodilo do tohoto skrovného dejepisného dieÍa,
písaného zvačša iba pre pospolité obecenstvo naše,
nuž predsa treba je 'v poblúdených ča'soch našich, aby
sa posvietilo aspoň trochu na to, jak hl-boko může po;
klesnúť a zablúdit' do smiešnosti pyšný rozum Íudský,
ktorý opovrlmúc zjavením Božím a “neporuš'enýmučením
sv. Církve, usiluje sa opovážlive prenikať a pojat' všetky
nadsmyselné veci. A preto nech sú tu spomenu'té
aspoň stručne niektoré z hlavnejších sústav bludáre
skych Gnostikov.
Zdá sa, že mnohotvarný blud gnostický, ktorý
začal ohrožovat' od začiatku druhého storočiasv. Církev,
vznikol v Asii, kde už v prvom storočí objavovali sa

kacieri samari-tánski, kresťania Jánoví či

'bludárski Zabiovia

a iní bludári“ maloašijskí, velmi

príbuzní GnOstikom, a že V hlavnom meste egyptskom

Alexandrii

iba zmohutnel a vyvinutý "bol mnoho

tvarnejšie. I čo do podobnosti bludných zásad i'čo._do
miesta rozdelit' možno mnohotvarné siústavy gnostické,
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jako je už podotknuté, vo dve hlavné skopeniny a sice

v egyptskú
parsiskú.

či alexandrinskú

&v syrskú či

K nim druží sa i židovsko-gnostickásekta

Elkasaitov.

Guostíci alexandrinskí.

Ku bludárs'kym Gnostik om alexandrin
s k ý m náležia : Karpokrates, Basilides, Valentin a Oůti
so stranníkami svojimi a sektami.

Karpokrates, rodomz Alexandrie, dlainých
zo Samosaty, žil za cisárov rimskýchHadriana a
Antonina V Alexandrii. S počiatkubol pravover
ným kre'sťanom; ale vhlbaním do pohanského lubo
mudrctva, najma Pythagorasa, Platona a Aristotelesa,
sveděný domnelou učenosťou hlásal od r. 120. do r. 160.
bludárske domnienky gnostické svoje, založené zváčša
„nasústave Platonovej . Tvrdil, že učenie Kristovo ner'ózni
sa podstatne s učením starých gréckych Íubomudrcov

a že je ono také staré,
Íubomudrcov. Veril v
ktorú nazval Monas
bytost) a ktorá je vraj

jako sústavy vyššie menovaných
jedinú najvyššiu bytost' Božskú,
(&„ová—:,jednotnost, jednotná
prameňom a- otcom všetkých

ve'cí. I učil, že pohrúženie

ducha (rWDO'CC'
pomáhá)

v tú

byt'ost' božskú, je jedinou cestou, ktorá vedie ku blaho
slavenstvu.
Blúznil, že z božstva M'onasu

(jednotnosti) vyplynuly

rady duchov či anjelov, ktorí sa vzbúrili proti nemu & stvorili

vraj vidomýsvet, prečo menuje ich anjelami svetotvorcami
(á'yyelocxoouonocoíh od týchto anjelov pochádzajú vraj i všetky
náboženstvá na svete. Duše Íudské spadly dla nebo s vyššej du
chovnej ríše na vidomý hmotný svet, ktorý je večne nepriatelský
proti ríši ducha, a ony navráťa sa ku Monasu vtedy, keď sa
spamátujú na. predsvetové jestvovanie svoje, keď opovrlmú všet
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kými zákonami, ktoré vraj utvorili zlí duchovia, keď strasů so seba
pozemskost', keď dospejú k poznaniu Mo nasu a povýšia sa k svo—
bodnej mravnej cnosti (Ústa ómacooóvq). Táto cnosť má byť vraj
svobodná; lebo dla neho nič nie je od prírody dobré alebo zlé,
ale všetko vcení sa iba mienkou ludskou. Všetko, „čo plodí zem
a čo slúži _luďom k požívaniu, má byt' spoločné dla domnienky
jeho. A hla, tak bol tento blúznivý Gnostik praotcom súčasných
komunistov našich! On tvrdil, že nastúpili cestu pravého poznania

(gnosis)Pythagoras, Platon, Aristotelesa

Ježiš, vznešený

vraj a svátost'ou života nad iných povýšený syn ]osefa a Marie;
ale túto cestu nastůpiť možu vraj všetci ludia, ktorí sa riaďa dla
učenia jeho gnostického.

Ačkolvek tento bludár veril V jednoho Boha,
hlásal prevrátene a bohorúhave: že duchovný a hmotný
svet sú večne nepriatelskými principami (prabytost'ami),
že zlí anjelia stvorili svet, že Pán Ježíš Kristus je iba
vznešený človek, že v človekovi jestvuj e popri tele a
duši!(gbuz$;)i duch (npsůpa) a že bez tohoto ducha duša

Íudská je podrobena zlým anjelom, že človek iba tak
dostať sa móže k Bohu, keď vyhovuje všetkým žiadosťam
tela svojeho. Hla, jak hlboko poklesnút' može prevrátený
rozum Íudský!

Karpokrates,

ktorý zapodieval sa i čarodej

níctvom (theurgiou, magiou) a spisovatelstvom, žil dla
bludného učenia svojeho velmi nemravne. Prívrženci
jeho, ktorých získal početných v Egypte, odbývali
v schódzkach svojich mámotratné hody lásky a zakÍu—
čovali ich hanobným nemravným hýrenírn. Siene shro
maždení svojich ozdobovali obrazmi gréckych lubo
mudrcov a Pána Ježiša Krista. Aby sa rozoznávali od
druhých ludí, značili si spodok pravého ucha žeravýrn
železom. Roku 161. za pápeža sv. Aniceta
usilovala

sa rozšírovať dákasi Marcellina
bohorúhavé & ne
mravné gnostické učenie K arp okra—tesov 0. Po Smrti
tohoto nemravného

kommunistu roz'široval mladistvý
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syn jeho E pi-fanus bludárske učenie jeho gnostické
na ostrove Cefalonií, kde i zaviedol spoločnosťžien
a majetku. A keď tento nemravník zahynul v sedem
nastom roku veku svojeho, nuž pomátení stúpenci jeho
vystavali 'tam jemu chrám jako bohovi. Iný učeník

Karpok—ratesov, mrenomProdikus, založil sektu
Adamitov,
ktorí v shromaždeniach svojich objaí
vovali sa obnažení, jako Adam a Eva v stave ne
vinnosti V zahrade rajskej, a páchaJi necudnost ve
rejne; 'i nehanbili sa pri tom nosit meno vedomcov,
Gnostikov.

* Basilides či Basileides, súčasný bludársky
Gnostiks Karpokratesom,
narodil sa v Syrii a
prišielz mesta Antiochie za panovam'acisára Hadrian a
okolo r. 125.do Alexandrie„
i založil tu bludársku
gnostickú sektu, ktorú rozmnožil značne s pomocou
syna svojeho Isidora
a ktorá znepokojovala,svžitú
Církev až do piateho storočia. Basilides udával, že
čerpal učenie s_vojez tajného ústneho podania, ktoré
vraj pochádza od Cháma, syna Noe'rnovho, a precho
vávané bolo učencami '“východnýmiBarkofom a Bar
chorom, ale od časov Kristových prešlo vraj na neho

a syna jeho Isidora

skrze istého Glaukiasa, učenika

a tlumača sv. Pet-ra, jako i skrze sv. apoštola Mateja
(či Matúša). Bludárska sústava jeho ponáša sa v niečom

na Parsismus či na neskorší blud Manicheov,

jako

i dokázané je., že učenie jeho dostalo sa pred týmto
kacierom do Asie; lebo p0pri vyznávaní neznámej

jednej najvyššej bytosti Božskej učil o dvoch

prin

cipoch, o ríši svetla a o ríši tmy. SústavuBa
silidesovu ináč podávajúnám Klemens Alexan
drinský a sv. Hippolyt, a ináč súčasný sv. Ire

neus a neskórEpifanius a Theodoret.
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Dla spisov poslednejších sv. Otcov zakládá sa sústaVa Ba
silidesova
na týchto bludáfškych“ domnienkach: Nestvoren'ý
otec všetkých vecí je nepochopitelný a_inerfsloviteÍný Boh (19865
ďéýqtog), z ktorého vyplynulo postupne 7 mocností (60ráyscg);
a síce z najvyššej'bytosti Božej' povstal Vraj Nu 301055, rozumný
duch), z- toho Logo-s (lo'yog,Slovo), ztoho Fronesis _(qogóqucg,
rozvaha, rozumnost'), z tejto Sofia (ooqoía,múdrost'), z tejto Dy
namis (důvamg,mocnost.-sila), z tejto Dikaiosyne (ójzuzovóvn,

spravodlivošť)a z tejto Eirene (sígúm, mier, pokoj); tieto bytosti
duchoVné tvoria prvé nebe, či ríšu ducha, svetla. V postupnom
vyvinovaní či plodení vyplynuly vraj ďalšie mocnosti či anjeli
nižšieho poradia, ktoré s_itiež utvorili zvl-áštne nebe, prvému po
dobné,»a tak pokračovalo vyplývanie mo'cností postupne až ku
číslu 365.-ríše duchovnej „čineba, prečo i rok vraj počituje tolko
dní. Súčet týchto ríši duchovných, z ktorých každá postupne
nižšia objavuje sa vždy v menej dokonalom odtiene než predošlá,

naznačený bol skrze blúznivého Basilidesa mystickýmmenom,
či staroegyptským čarodejní'EkymAbrasax či Abrexas, ktorého
slova písmeny znamenajú pravé číslo 365. Anjelia najnižšej ríše'
duchovnej, najma prví z tých nedokonalých duchov (o' ďgxwv),
zhotovili vidomý svet tým spósobom, že uchvátili z ríše svetla
prvky svetla ,a smiešali svetlo a tmu, ducha a hmotu; rozdelili
medzi seba zem a na nej žijúcich Íudi. Prvý z týchto porušených
anjelov (ó agxaw, vladár, knieža) je vraj Boh židovský ]ehóvah,
ktorý namáhal sa Íudu svojemu, Židom, podmanit iné národy
a podrobit; druhi porušení anjeli sprotivili sa tomu počinaniu,
jako i druhé národy Židom: i naplnil sa. svet borbou (bojom)
národov. I poslal vraj najvyšší nestvorený. neznámý otec všetkých
veci _(ůsógá'g'g'ntog)prvorodeného svojeho eona, menom Nus (vai/'$),

ktorý sa menuje i Kristus; na svet, aby osvobodil tých, ktorí chcú
v pravde poznat a “verit“božstvo, z moci anjelov svetotvorcov,
i aby uviedol ich do ríše svetla či ducha (datoxatáataaza. Tento
Kristus zjavil sa medzi Íud'mi, spojil sa vraj pri krste v jordane
s človekomJežišom a trpel iba dla zdania; lebo vraj Šimon Cyre
nejský niesol kríž a bol ukrižovaný, považovaný od Židov za
Ježiša Krista, keď Ježiš prevzal podobu Šimona a zaslepil Židov;
potom odobral sa k Otcovi. A preto netreba vraj verit na ukrižo
vaného Krista, ale na poslaného od Otca, ktorého považovali
bludne Židia za ukrižovaného; áno blúznil i to Basilides, že
36
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zapreníe Ukrižovaného nie je len dovolené, lež že je to dokazom
i osvoquenia od zlých anjelov, ktorí utvorili telá, ba i dók-azom
pravého poznania najvyšši'eho otca. Dalej blůznil Basilides, že
ten, kto pozná “anjelov vobec, stane sa s. nimi nevidomým a ne
pochopitelným pre všetkých ludí, zná všetkých, ačkolvek nie je
od nich p'oznaný, i povznáša sa ku du'ševnému pozuaniu božstva,
k svobodnému nachyÍovaniu k dobrému bez nútenosti zovnútor
ných zákonov (xaráqung voqum'j). Tieto svátotajnosti nemůžu
vedet“ vraj mnohí, zpomedzi tisících iba jedon, alebo zpomedzi
desa't'tisícich iba dvaja Íudia.

DÍa_bludnéhou_čeniáBasilidesovho

stane sa

účastnou 'iba duša Íudská spasenia; telo je dla prírody
pominutelné a nebude vzkriesené k životu večnému.

I odvodzuje Basilides

prorokov Starého zákonu od

anjelov svetotvorcov, zákon Mojžíšov od Boha židov
ského (Jehovah, ó ú'plov), ktorýe vysvobodil a vyvi'edol
Židov z Egypta. Mravy tejto bludárskej sekty gnostickej

boly s,počiatku prísne asketické. Basilides požadoval
od stranníkov svojich dÍa' zásad Pythagorasu dlhšiu,
častoráz i páťročnú mlčanlívosť. Svobodný stav bol
velmi vážený a označovaný jako najprimeranejší, aby
človek venovat sa mohol celkom ríši Božskej; avšak
i stav manželský bol ctený a považovaný za taký,
v ktorom človek strániť sa móže smyseÍnosti. Viera

u prívržencovBasilidesových

bola vo velkej úcti

vosti; ale mala zodpovedať každému stupňu menova—

ných ríši du'chovných. Blúznivý Basilides“ tvrdil, že
prívrženci jeho povolaní sú už dÍa prírody ku blaho
slavenstvu; tak že nem'óžu zahynút', keď medzitým všetci
ostatní Íudia budú zatratení. Sekta jeho slávila pamiatku
krstu Krista Pánovho či —sViatokZjavenia (Epiphania)
dňa II. mesiaca Tybi či 6. januára; zaoberala sa čaro
dejníctvom; požívala i obety s oltárov pohanských.

Neskór narušily sa mravy prívržencov Basilideso
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výčh. Sústave tejto bludárske'j sekty najviac približoval
sa dákysi Justinus, ktorý však narriyslelsi tri nestvo
rené prabytosti, dve mužské a jednu ženskú.
Prvé mužské božstvo dla bludára Justina

Dobré (Agathos, iPriapos),

menoval'osa

druhé El-oeim (Elohim), otec

všetkého učineného; ženské božstvo pomenoval Edem či jel
(zkráteno z Israel), ktoré malo podobu panny s vrchu tela, dolu
nižšieho hada, zlostného a dvojjazyčného. Skrze "tietó'"tri pra
bytosti stalo sa vraj všetko ostatné vidomé i nevidomé. O diele
spasenia blúzni takto-': Elo eim soslal anjela Barucha do Nazarethu
k Ježíšovi, synovi ]osefovmu a Mariinmu, .dvanásťročnému to mla
díkovi, ktorý vraj pásaval ovce; i zvestov'al jemu, čo dialo sa
posiaÍ na svete nevidomom i vidomom a čo sa diať má, inaložil,
aby “ohlašoval to Íůďom. ]ežiš konal to, čo naložené bolo jemu.
Zlý _anjel'menom Na-as (Had), poslaný zlým ženským božstvom
Edem na zem, chcelo sviest' Ježíša; ale keď' sa nepodarilo 'to
jemu, dal ukrižovať ]ežiša. A Ježiš vraj nechal "pred obličajom
Edem telo svoje viset?na kríži, zvolajúc: »Ženo, tu máš syna
svojeho !: A ked1psychický & pozemský človek takým spósobom
bol oddel'ený od ducha, povzniesol sa duch ]ežíša k dobrému.
Bohu '(Agathosj. Podobným spósobom vraj možu sa “pozbaviť
všetci duchovia Íudskí hriešnej pozemskosti a povznášat' sa
k Bohu.

Celá táto smiešna táranina Justinova

ponáša

sa“jakoby na mythologický román starozáko'nný a sú
stava jeho priblížila sa velmi pohanskému názoru, keď
udáva tri stupne bohov.

Valentin žil súčasne s predošlými bludárskymi
Gnostikámiv Alexandrii;
pochádzal zo židovských
rodičov, ale bol vychovávaný v kresťa'nstve. Keď ctí
žiadostivý mladý učenec neobsiahol dóstojnosť biskupsků,
opustil sv'a'tú Církev a začal rozhlasovat' a rozširovať
blúznivé učenie gnostické svoje v Egyp te a v A _sii.
Za pápeža sv. H ygina prišiel okolo r. 141.z Ale

xandrie
do Rírna, kde sa. vzdal na čas bludárskych
domneniek svojich; ale opět upadol do bludárstva, žil
36*
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velmi Výstupne, i bol vyobcovaný z lona sv. Církve.

Odišiel na ostrov Cyprus,

kde získal velmi mnohých

prívržencov a zhynul okolo r. 161. Bludárska sústava

gnostické.jeho pridružuje sa k Basilidesovej;

ale

má. ráz viac pantheistický (zbožňujúci celú prírodu) a
objavuje gnostickýt ideu o eono ch ešte rozmanitejšie,

obrazotvornejšie a pomátenejšie, než hájili oba predošlí
bIUdárski Gnostici, i zakladá ju na zásadách pythago
rických, platonických a na učení Šimona Čarodejníka.
Sám udava, že zdedil učenie svoje po _dákomsiTheu

dasovi, učeníkovi _Sv.apoštola Pavla; ale to nie je
pravda. Ačkolvek pomátená bludárska sústava jeho ne
zasluhuje o*bšírnehorozberania, predsa treba je posvietit'
na ňu trochu; lebo on mal najviacej stúpencov medzi
bludárskymi Gnostikar'ni; tak že i sv. Otcovia nútení
boli velmi zaoberať sa s ním.
Valentin
blúznil': 'Prabytosť (51,055,B'y'thos, hlbka, ago
:zátwg,Propator, praotec, ngoagzň, Proarche, prabytosť, praprincip,
pravomocnosť)je najvyššie a jediné úplne božstvo a základ všet
kého bytia (jestvovama), nepochOpiteÍná. pre náramnú životnú
plnost svoju. U tohoto najvyššieho božstva objavuje sa sebapo
vedomie v mlčanlivosti
(myó, Sige, mlčanlivosť, ě'woza,Ennoia,
myšlienka). Táto mlčanlivosť (Sige, Ennoia, Charis) spojená je
s nejvyšším božstvom jako družka .(aóčvyog,.Syzyg'os) a iba v po
radí takých spojených párov či manželství (aóšvyog) vystupuje

v prabožstve (Bythos) uzavretý život napovrch. Takých manželství
jest vraj pátnást' s 30 eonami, 15 rodu mužského a 15 ženského,
ktoré rozdelujú sa na osemčísehié (óyóoág, O gdo as, osmorka),
desaťčíselné (óaxág, Dekas, desatorka) a dvanásťčíselné (ómóexág,

D'odekas, dvanástorka). Z tohoto sdrúženia vyplývajú vyšší du
ehovia, e'onovia (aidwsgL/Zvečného praotca Byth-os a z družky
jeho Si'ge 'vyplývajú bezprostredne jednorodený
(,uoroyerěg,
Monogenes) či N us (voz'íg,rozumný duch), najvznešenejší eon,
počiatok všetkých vecí, ktorý jediný videt' móže praotca, a pravda
(á).ňůua, Aletheia). Tito štyria t'voria najvyššiu štvorku (wrgág,

Tetra's). Nus a Aletheia' splodilídvoch eonov: Logos (lóyoc,

slovo) a Zoe (Smrž,večný život). Logos a Zoe splodili zase
dvoch eonov, ktorý menujú'sa An thropos (á'vůgwnog,človek)
a Ekklesia (šxxlnaía, cirkev). Taký'm spósobom povzniesla sa
štvorka v.osmorku, v._prvú blahoslavenú Ogdoas (o'ýóoágyAvšak

Logos a Zoe splodilizase páť (ósxág)i Antropos

a Ekkliesja

šesť párov .eonov či duchov (ówósxág) Čím vzdialenejší sú eoni
od prabožstva (Bythos), "tým viac ubúdza u nich božskost', tým
viacej sú porušení, tak že _poslednédvanáste číslo (Dodekas)
bolo slabšie než 10“eonov' (Dekas), tieto „boly slabšie než vyvý
šená osmorka (Ogdóas)
Všetci títo tridsatoria eonovia či du—
chovia tvoria spoločne Pleroma(;rzlňgw,ua, plnost), ktorému oproti

postavenéje bezbytostné chaos jako Kenoma (xěvaa, prázdnota).
Všetci duchovia chceli poznat' naj'vyššie božstvo-, a preto závideli
najvyššiemu eonovi, menom Nil-s, ktorý by._bol rád sdelil im po-
znanie svoje, keby vyššia od nehoxbytosťSige, z ktorej vyplynul,
..nebola zabraňovala t'ómu. Najviac túžila po poznaniu najvyššej
prabýtosti Sofia '(;ooq'n'a,múdrost'), najnižšia to duchovna bytosť
rodu ženského. z tý'ch 30 eonov, ktorá sdružená bola s eonom
Th eletos om (Mining—);opovrhla druhom svojim, namáhala sa
prekročiť hrádzysvoje, objať velkosť praotca (Bythos), čo však
bolo nemožno jej; i bola by zahynula, keby ju nebol odkázal do
prvotných hranic eon Horos (ó'gog,strážný duch hranice), ktorý
sa menuje i Stauros (azaíig'og,kríž) a ktorý vyplynul z praotca.
Sofia (múdrost') splodila v chorobnej neukojenej túžbe svojej
nezralú bytosť, menom Achamo th (áxaycóů), nižšiu můdrošť,
ktorá potulovala sa mimo ríše svetla a —keďHoros nepripustil
ju do Pleromu, nuž vrhla sa do chaosu CKenomu,prázdnoty),
smiešala sa s ním a počitovala všetky trápenia. ducha, odpadnutého

od božstva. Aby do 'Pleromu, v ktorom nespokojnou Sofiou
povstal neporiadok, uvedená bola novnováha, splodil Nuss Ale
theiou nový pár eonov, Krista *(xgtoro'g)
a Ducha Svatého
(nvsůya á'yao'v,Pneuma hagion). Kristus zjaviLeonom o pomere
ich k Bythosu a k najvyššiemu eonu, menomN-us. Všetci eoni
zvelebovali praotca, i 'vytvorili' z najkrajšieho, čo mali, eona
Ježiša ('Inooňg'),»spoločný plod Pleromuc, ktorý mal rozširovať
život Božský “mimoPlero mu a “pre nižší svet tým sa stat, čím
bol jednorodený (monogenes) Nus pre vyšší svet. Kristiřs 'a!
Hor os vysvobodilinižšiu múdrost'A chamoth z chaosu (Kenomu,
prázdnoty), i uviedli.ju do nedokonálejšieho, hraničiaceho na Ple
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romu sveta, domiesta prostriedku (pwqo'rng,
Mesotes), i dosiahla
čiastočku nesmrteÍnosti a dákesi poznanie. Násle'dkom' bázne a
smůtku nad vzdialením svojim od celistvosti (Plero mu, tj á'rw
(rogala)povstaly z A c h a m o t h rozličné podstaty spodného sveta;
ona udelila hmote klíčky (zárodky) života „a splodila D e rn i ur g a
(óspaovgyóg),ktorý pozostáva z psychickej (duševnej) a fysickej
látky, nepoznáva matku svoju a považuje seba za „najvyššiubytost“

božskú. Tento obmedzený D emiurg založil skrytým Vplyvom
matky A c h a m o th a eona ] e ž i š a ( Iqaovg aqug, Soter),
manžela jej (oóšvyog,syzygos), nižší svet, ktorý je obrazom vyš
šieho sveta duchovného, i slúži nepovedome vyššiemu svetove'mu
poriadku._-Demi-arg
vládne nad sedmorými nebesami anjelov

(špóopág,Hebdomas),

keď medzi tým Kosmokrator

(xoayoxgáťog,panovník sveta-, S a t a n,Be1zebuh)-, ktorý- pavažo

vany býva za tvorca psychického D em iurga,

ale i nad nebo

za múdrejšieho, je predstaveným v najspodnejšom hmotnom svete.
]. utvoril D e m i u r g treti svet, v ktorom človekje prvým tvorom.
Človeka utvoril z hmoty a vdýchol dušu jemu (muzi), psyche) ,

avšak bez vedomia jeho. dostal sa do človeka působením S of 1e

“povýšený boI človek nad obmedzeného D emiurga,
ktorý sa
zarmútil nad tým,. i zakázal človekovi, aby nejedol so stromu
poznania. Človek neposlúchol, jedol zo zakázaného ov'ocia: preto
vyhnal D emiurg jeho z raja do hmotného sveta a odial ho
“surovým hmotným telom; i bol by podlahol celkom hniote (v).q),
„keby to nebola prekazila A o h a m o t h. D e m i u r g zaslúbil

Židom psychického (duševného)vraj Messiaša

sa 'v.ježišovi

Nazarethskom,

a tento zjavil

ktorý mal étherické(a'ňg)

telo a neprcvzal nič z Marie, ale iba cez ňu prešiel jako voda
cievou, Poneváč všetko duchovně (pneumatické) malo byť osvo
bodené od psychického a hmotného a spojené s Pler o m o m,

spojil sa s psychickým M es s,.iašo m pri krste v Jordane, ktorý
udeÍoval jemu ]án, poverem'k to D e m iu-r g 0 v, vyvýšený eon
Ježiš S 0 t'er (darme) a působil skrze neho medzi Íud'mi; ale
keď mal trpeť M essi aš a byt ukrižovaný, opustil ho i mocou
svojou. Takým spósObom dosiahli ludia a i sám D emiurg
_poznanie vyššieho svetoveho poriadku. VykupiteÍ ] ež i š (awtúg)
stal 53.vraj manželom A cha'mo th (nižšej múdrosti), i uvádza
túto, jako i duchovných (pneu'matických) ludí, po odložení duše

a tela, do Pl eromu

(ríše ducha) a keď tieto celkom sú zreli'

ku vstúpeniu do neho, nastáva úplně spasenie. Psychickí (duševní)
ludia budú uvedení do miesta prostriedku (,usaomg, M esotes),
ktorě nachádza sa medzi hmotným s_vetoma Pl erom om a v
ktorom vládne D em i u r g. Hmotní ludia vchádzajú po rozklade
sveta tělesného do prázdnoty hmotnej (vín;, hyle, Kenoma), hynú

večne. DuchovníÍudia (Pneumatici)sú Val entinia

ni, duševní

(Psychici) sú pravoverní krest'ania a hmot_ní(Hylici) sú neverci či
pohania. Pred zahynutím sveta hmotného, ktorý sa pominie ná

sledkom pažš'avého ohňa, z vybúšeného prostriedku jeho, rozdelené
bude všetko duchovně, duševně a hmotné; i osvobodení budú.
Pneumatici od D e m i u r g a, Psychici od vplyvu a moci K 0 s m o

k'rat'o rf'a či Satana

(diabla)-.O Štarom zákone a o prorokoch

tvrdil bláznivýValentin,

že rozpr'ávajúiba 0 D emiurgovi

a že poslednejší proroci sú násilnícki zlodeji a kmíni.

Mravy prívržencov tejto bludárskej sekty gnostickej
boly velmi zkazené. Valentin
mal medzi početnými
strannikami svojimi—ivynikajúcich učeníkov, ktorí pri
spósobovali blúznivé učenie jeho domnienkam svojim.
H erakle on vykladal Íubovolne allegoricky sv. Písmo;

počínanie jeho odsudzoval hlbokoumný O'rigenes.
P tolomeus,
najučenejší príVrženec jeho a učeník,
rozvinul blúznivú sústavu jeho ešte rozmanitejšie; rozo
znával v zákone Mojžíšovom rozličné stati o Bohu,
o Mojžíšovi, o sedemdesiatich starších atď., i mal zase

nových početných učeníkov. Sekundus

róznil sa iba

v slovách v sústave svojej od blúznivého učiteÍa svo—

jeho a hovel ešte váčšej zkazenosti nemravov; Všetcí

tito učeníci západní Valentinoví

privlastňovaliVyku:

piteÍovi Demiurgovmu psychické (étherické, hmlisté,
jakoby duševně) telo, keď nemohli mat' vraj hmotně
(hýlick'é); i tvrdili, že Duch iba pri krste '-v]ordane
sostúpil na nebo a potom vzkriesil ho z mrtvých. Ku

učeníkom východným Valentina,

ktorý pripisoVal

VykupiteÍovi duchovně (pneumatické) telo, náleží Axi o n

568

tiku-s, či Azio ntikus

v Anti o chii; tento bludár,

dÍa svedoctva T e r t u ]li a n a, rozširoval v treťom storoči

blúzn'iVúsústaVuValentino'vu. Ku Valentinovi
a učenikovijeho 'Ptolomeovi družia sa i Kolor
b asus a Markus. Prvý blúznil,že Ogdo as Valen
tin o v a znamená iba jednoho e 0 n a, 'otoa všetkého,
s rozličnými menami, pravdu (aletheia); L 0 g os a Z 0 e

pochádzajú vraj od AnthrOp o s a a Ekkl esi e; Vy
kupitelpochádzavraj od Krista a Ducha S vátéh 0.
M a rk u s, ktorý bol í čarodej nikom, blúznil ešte váčšie
nesmysly ; prívrženci jeho rozmnožiliv sa i v Gallií“a- v

Španielskuý V sústave svojej používal allegoríckých
písmen, slabik a čísie1._Jemu bolo P 1e r o m a (svet du

chovný)menom, Tetrady,

Dekas a Og doas Va

len tin o Ve slabikami, jednotliví e 0 n i (duchovia) boly
mu p_ísmenami.Blúznivé učenie svoje rozširoval veršami.
I ženské, ktoré sviedol, posvátoval na úrad kňazský.
SV..Ir'e n e 11s vystríhal zvlášťne pravoverných kresťanov

západných pred týmto nebezpečným a nemravným
bludárom.

Ofiti dostali meno svoje odhada,

ktorý v blu

dárskej gnostickej “sústave ich mal velký zástoj;

zVelebovaliV hadovi

raj sk,.om naijššiu

oni

múdrost'

(Soňu), a nie'ktorí klaňali sa i Pánu Ježíšovi v podobe
hada. Gnostická sústava týchto pcmátených bludárov

podobá sa velmiValentin ovej. Nieje hodno obšírne
sa zaOberat s bláznOvstvami0 fitov; hneď na 'počiatku
povstania bludu ích rozčesli Sa na početné sekty, ktoré
róznily sa mnohotvárne od seba.
O fiti blúznili vóbec takto: Najvyššia bytost duchovna je
Bythos
(Bvůo'g,blbka), i prasvetlo, pračlovek menovaná, ktorej
oproti postavená je večná hmota; z nej vyplynul najprv prvý
člo vek (6 7:95:05 á'vůgwnog),pračlovek A damas, plný svetla

a jasnosti, rodu mužského a ženského spoločne (Ennoia, Sige);
z tohoto povstal d 'r 11h ý č l o—ve k (&.óeótsgog ů'vůngrog), alebo
8 y 11.čl o v e k a (vío'gá'vůgcónov); po tom nasledovala tretia- ženská

bytost' božská, D 11ch S v 5.t ý (gzvsůya), prvá žena, matka živých,
vyššia S 0 fi a (aocpía,múdrosť). P r v ý a d r u 11ý č l o v e k, spojil

sa vraj so S 0 f i o u a splodili dokonalú mužskú bytosť svetla,
K'ri s t a nebeského (ó ďvwxgwro'g)a nedokonalů žensků' bytost,
n i ž š iu S'"of i u, A c h a m o t h (aocpía áxaycóů), ktorá sa menuje

i Íavou. Prvý a druhý človek, potomKristus aD'uch
S v a t ý vstúpili do lona Bythosu, i utvorili svátú Církev: svátú
Š t v o r k u (Tetras) a keď A c h a m o t h ísť nemohla za nimi
pre nedokonalost svoju, pohrúžila sa do chaosu, do hÍbky hmoty
cez vodu, cez tmu a' cez prepasť; i splodila tu ]a-l d a b a o t—ha,
syna chaosu, D e m i u r g a, ohraničenú, samoÍubú, avšak predsa
rozumnú, mocnú a n'esmrteÍnú bytost-. A c h a m o't h' povznie'sla
sa z hÍbky hmoty do miesta ptost'riedku (y.—máma:J'a 1d ab a o t h
splodil Syna ] a o, tento S a b a o t h a tak povstali postupne

Adon'e-us, Eloeus, Hore-us a Asthofeus,

ktorí dÍa

prikladu ] al d a b a o th a založili ríše svoje (sedem planiet).. Tito
potomci vzbúrili sa proti ] al d a b a ot h o v i , ktorý v hneve
pozrel do tmavej hmoty, i splodil syna v podobe h a d a, menom
O fi o m o r f o s (ócpa'o'yogtpog),
ktorý je zlostným a nepňateíským

všetkému vyššiemu svetu, jako i iným tvorom, ktoré utvoril ] a l

dabaoth.

On stvorili prvýchÍudí Adama a Evu; i dal i'm

zákon (Gen. z, 16 a násl.). O fi o m o r f o s nahov'oril prvých ludí,
aby prestůpili. zákon, že doSiahnu vyššie poznanie. Keď" sa stalo
to, nabneval sa ] a 1d a b 'a o t h, vyhnal Íudí z raja a preklial
i zlost_ného syna “svojeho _0f i o m o r f o s a, ktorý

splodil šest"

synov a s nimi utvoril rišu- D em o n o v (Hebdomas) v podsvetí
a prenasledoval Íudí. Ale S 0 fi a A c h am 0 th strážila nad

Íuďmi,chránilaichpredJaldabaothom

a Ofiomorfosom,

vysvobodila N 0 e m a a rodinu jeho z potopy, ktorú zapríčinil
] al d a b a o t h. Tento, jako Boh. židovský, zjavil sa A b r a h a

movi a Mojžíšovi a dal zákon Židom, i poslalim Josuu,
Am-osa a Hab-*ákuka.Synovia]a1dab a otho vi (duchovia
planiet) posielali _tiež ku Židom poslov svojich a prorokov. Ale
i A c h a m o t- mluvila k prorokom židovským o prvom človekovi
a o nastávajůcom vykúpení; obrátila sa ku matke svojej, vyššej
S o*fi i, k D u c h u S v át é m u (ava—čna), aby poslala

jej—na

570
pomoc brata, K r i s t a nebeského (ó ďvw ;;gwro'g).Medzitým vyššia
S 0 fi a (_D11c h S v 5 t ý') pripraan na zemi narodenie ] e ž i'š a
2 M a r i e, a K r i s t u s (o á'vw xglato'g) sostúpil cez sedem nebies

v podobe anjela G a b r i el a, pritiahol k sebe čiastky božské
z nich, spojil sa so sestrou svojou, nižšou S 0 f 1o u A c h a m o t h,
ktorej sa zjavil jako ženich: vstúpil pri krste v ]ordane s ňou do
] e ž i š a, ktorý potom činil divy &zázraky a ohlasoval neznameho

Otca. V ] ežiš ovi boly teda tri podstaty: duchovná (pneuma
tická), duševná (psychická) a telesná. ] a 1d a b a o t h a synovia
jeho, duchovia planiet, vzbúrili proti ] e ž i š o vi Židov, ktorí
ukrižovali jeho. Pri smrti opustili K r i s t u s a S 0 fi a A ch a—

moth Ježiša

a navrátilisa do Pleromu;

isoslali na svet

mocného e 0 n a, ktorý vzkrie'sil ] e ž i š a. v novom nebeskom tele
“z mrtvých, tak že zotrval za dlhší čas na zemi a' potom vystúpil
do neba, aby povznášal veriace duše k_n'ši svetla. ] a 1d a b a o t h,
pozbavený všetkých božských sil, klesá do chaosu.

Blúzniví Of i'ti, “zktorých niek'torí žili prísno aské
ticky a v svobodnom stave a'-premnohí velmi nemravne
a to vraj zo vzdorovitosti oproti Bohu židovskému, že

vydal zákony, rozčesli sa na početné sekty. Sethiani
považovali S e th a, syna Adamovho, za praotca Pneuma
tikov (Gnostikov), ktorý zjavil sa vraj pričinením Sofie

v Ježíšovi. Kai'niti zvelebovaliKaina- jako miláčka
Sofie, ktorý zabil mladšieho brata Abela, jako i
Cháma, Sodomitov, Esaúa a všetkýchtých, kto
rých odsudzujú spisy Starého.- zákonu a to vraj pre
vyššie poznanie (gnosu), a ktorých vraj milovala Soňa.

Preklínali dÍa udania Ori genesa

Pána ]ežiša jako

psychického Messiaša a zvelebovali pneumatického
Krista, pochádzajúceho 20 So fie, ktorého vraj opravdi—

vým apoštolom bol Judáš

Iškariotský.

Nuž, či

možno hlbšie poklesnúť pyšnému rozumu ludskémuR!
Jakého bláznovstva sú schopní namyslení ludia bez

pravej viery! Peratikovia
veríli: v troch bohov,
v troch Logosov, v troch Nusov, v troch vyšších
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ludí, žijúcich vo troch čiastkach sveta.; všetko pozostava
z otca, zo syna a z hmoty; syn nachádza sa v pro
striedku "medzi otcom a hmotou a tento syn je ha_dom;
ktorý sa pohybuje k nepohyblivému otcovi; V hadovi
žvelebovali Spasitela Ježiša Krista. Barb eli-oti me
novali sa dla ženského eona B arb el o, matky všetkého

života; mravy ich medzi 0 fítami boli najpokazenejšie.

Archontikovia,

ktorí rozšírení boli v Palestine a

v Arménii, verili v sedmoré nebesá,

v každom vlastný vladár Archon

kde panOVal

(doma; v ósmom

povýšenom mebi kraluje vraj “prejasná matka F 0 t—eine;
Boha židovského menovali Sab ao th. Verilivo Vzkrie
senie duše,_'a]e nie tela; niektorí'žili askéticky, iní velmi
výstupné. Arab MOnoimos snažil Sa prispósobíť sú-f

sta-vu ofitskú

ku pythagorickému učeniulo číslach;

jemu bol človek bohom' a človek 'rná vraj hladat boha
v sebe. Ofiti vobec boli velmi nemravní; najm'á v tak
zvaných bohoslužobných shromaždeniach svojich do
púšt'ali .s'a mnohých ohavnosti, jako pri udelovani ta—
jomstveného krstu svetla a ohňa, i pri napodobnení
krest'anskej Eucharistie, kde živý had lízaval chlieb,
ktorý potom prijímali bludári. Shromaždenia svoje za
rklučovali O f iti obyčajné pohanskými orgiami _(ohavným
hýrením).
"
Gnostici syrski.

Ku známejšímbludárskym G n o s tiko m sy rs'kým
náležia Saturnilus, Bardešane's, Tacian a Marcion s uče—
níkami svojimi.

Saturnilus čigSa,turni'n,učeníkMenandrov
dla sv. Irenea, „žil za panovania cisára Hadriana
v Antiochii
syrskej, kde začal 'hlásat' okolo r. 125.
bludárske gnostické učenie svoje. Sústava jeho zakladá
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sa na Parsisme; V nej objávuje s'a idea dvojbožstva
(dualismu) a uVykupiteÍa idea _prázdneho zdania (doke
tismu), kde dla neho Kristus stal sa iba zdánlive člo
vekom, aby spasil Íudí.
Tento bludársky Gnostik hlásal nasledujúce domnienky:
V _rišisvetla panuje prabyto'st'božská, n eznám y otec (nanjg
ayvcaazog); v riši tmy vládne zlá prabytošt', neznámemu otcovi
a ríši jeho nepriatelská, menom S atan (6 oazavag),so súdrubami
svojimi. Dobrý nežnámy otec sťvoril postupne e on 0 v či duchov
(óvváyetg _..ágzaz,ššovaíaz): anjelov, archanjelov, sily, mocnosti; na
najnižšom stupni stoja duchovia siedmich planiet (á'yyeloz xoayo
xgiízogeg), ktori v ríši tmy stvorili vidomý svet, a všetko, čo sa

nachádza na ňom, i prinútení sú vždy bojovat' so S atan om;
medzi nimi je i slabý a obmedzený vraj Boh židovský Elohim.
Siědmi anjelia svetotVorci tak velmi vzdialení boli od ríše svetla,
že iba na krátky čas k nim predrala sa lúč svetla a Zjavila sa
skvela duchovná postava s Výsosti. Tento zjav naplnil ich tůžbou,
chceli zachytit ho, ale boli prislabí k tomu. I stvorili človeka dla
obrazu a podoby toho skvelého zjavu. Ale tvor ich bola hmota
telesná bez duše, bez reči, ktorý nemohol sa pozdvihnút' hore;
l_ežsklesol slabý k zemi a plazil sa jako červík. I smiloval sa
vraj najvyšší boh nad tým bied'nym tvorom, i soslal jemu iskru
života a následkom toho obsiahol človek dušu a sílu, že sa mohol
pozdvíhnůť. Tento _oživujúci zárod božský má sa vyviňovať v člo
vekovi samostatne a konečne samotný navrátit“ sa k prabožstvu
do ríš'e svetla, kdežto. telo poklesne do'hmoty, z ktorej bolo vzaté.

Aby jak "ríšaS atano

va, tak i ríša anjelov svetotvorcov bola

zničená a Íudia, ozdobení oživujúcou iskrou božou boh osvobodení
z moci Satanovej a dostať sa mohli do ríše svetla, poslal najvyšší
boli eona svojeho Nus (vovg) či Krista v zdánlivom tele na
zem, aby poučil ludí skrze pravé poznanie (gnosis) a skrze askésu,

jako sa majú pozbaviť hriešnejhniot'y, premáhať Satanáša,
neporušene zachovat v sebe driemajúcu iskru ríše svetla, i jako
majú osvobodit sa od vlády, vraj Boha židovského.

Saturnilus
tvrdil, __žeiba ludia svetla (Gnostici),
najma prívrženci jeho, budú spasení; keď “medzitým
htnotní Íudia zahynú. Prívrženci jeho nevstupovali do
stavu manželského, zdržovali sa plodenia detí, jako
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i požívania masitých pokrmov; lebo toto _pripisovali
Satanovi jako póvodcovi Všetkého zlého, ktorému vy
hybať treb'a všemožné.

Bardesanes,

VlastneBar Daisan (Syn Dai

sanov), ktorý sa narodil r. 154. bol z počiatku údom

bludárskej sekty Valentinovej,

neskór stal sa pravo

vemým kresťanom, jako taký napadal a podvracal

Gnostikov Marcionitov

a konečne zase upadol do

bludu a založil r. 170. V EdesSe
gnostickú sektu.

novú bludársku

Poblúdenie jeho udáva inakšie sv.Ep1fan1us
a ínakšieEusebius a Theodoret. On blúzníl:P0pri
najvyššej dobrej prabytosti jestvuje večná, ríši jej ne
priateÍská hmota, z ktorej pochádza Všetko zlé a najma'
Satan s inými šiestimi zlými duchami; ríši svetla
vzdoruje ríša tmy vo fysickom a mravnom ohÍade.
Z najvyššieho božstva vyplynuli sedmorakí eoni či
duchovia planiet, z ktorých pochádzajú duše Íudské;
kdežto zo zlej hmoty povstaly telá Íudské. Jako Of ití,
podobne blúznil Bardesan es o nižšej múdrosti, me

novanej Ach amoth. Kristus mal dÍa neho zdánlivé,
nebeské telo (doketismus)a spojilsa s Achamoth,
aby vykúpil duše Íudské a spojil s pneumatickými (du

chovnými) eonami.

Zárod svetla, ktorý nachádza sa

v duchovných bytosťach, bude osvobodený a povzne
sený do ríše svetla; kdežto hmotné telo zhynie. Toto
a podobné gnostické blúznenie, najma žalostné kvílenie
nižšej múdrosti (A ch amoth), ujarmenej V telesnOm
svete, a túžbu po osvobodeni jej z hriešnej hmoty, roz

širovalBardesanes

so synom svojimHarmoniu

s om vzletnými hymnami (spevami), ktoré ponášaJy sa

na velebné žalmy starozákonné. Sv. Efrem Syrský
prinútený bol (vo štvrtom storočí) .skladať chválospevy
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pre veriacich. krest'anov, aby sa nenakazili .bludárskymi
'spevami,

Tacia'n, narodený V,'Syrii, prišiel okolo r. 163.
do Rima, kde SV. Justin
riadil kresťanskú lubo
mudrckú a katechetickú školu; i gyučoval tu pohanské
Íubomudrctvo. Čítaním sv. Písma presvedčil sa nadaný
Tacían o pravde učenia BožskéhoPána ježiša Krista,
stal sa kresťanom, i vstúpil do školy sv. Justina.
Po
mučeníckej smrtivelkého svojho učiteÍa (r. 167.) stalssa
Tacian nástupcóm jeho & spravoval slavnú vysokú
krest'anskú školu tak skvele, že hrnuli sa až z Asie poá
četní učeníci do Ríma. Toho času—napisalhorlivú obranu
.(apologiu) 'kresťanstva (Aóroq n'póc: "Sllpvač,.'Slovo ku

GrékOm). I navrátil sa do Antiochie

syrskej &založil

tam "r. 172., dla udania SV. Irenea
»namyslenosťou
*učitela zpyšnelý a ochmelený, jakoby bol váčším, než
sú inív, novú lubomudrckú školu, z ktorej povstala

bludárskagnostickásekta Enkratitov.
Ta cian ova bludárska sústava ponáša sa V mnohom na
V al e n tin o V11, z ktor ej prevzal učenie o vyplývaní e 0 n o V
s odchýlkami a novými výmys'lami. On učil, že popri najvyššej
bytosti božskej jestvuje večná hmota zlá, hriešna; že božstvo
stvorilo svet“ pomocou jednoho najnižšieho eona (Demiurga),
ktorý postupne vyplynul z neho; že Adam je póvodcom hriechu

medzi luďmi a preto nemůže byť spasený. Zapieral s Valen
tin om .vzkriesenie z mrtvých tiel Íudských, opravdivé vtelenie
Syna B0žieho (doketismus), svobodnú vólu človeka. Dokazoval, že
knihy Starého zákonu odporujú Novému zákonu. Slová Božie:
»"Buďsvetlolc (z prvej knihy Mojžíšovej) pripisoval, D emiur
go vi, váziacemu v riši tmy; a preto zavrhol i zákon Mojžíšov,
jako pochádzajúci od D emiurga.
Vo štyroch sv. evanjeliach
dokazoval úplnú srovnalosť, ale vynechal z nich genealogiu Krista
Pána, pochádzajúceho dla tela z pokolenia Dávidovho. Pána
J.e ž i š a Kris t a predstavoval jako vzor svobodného stavu život“
ného, i odsudzoval stav—manželský, požívanie másaá vína, jako
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nedovolené, a zavrhoval vůbec a zabraňoval každý potyk s hmotou,
jako príčinu všetkého zlého.

Prívrženci Tacianoví, ktorých získal v Sýrii,.
v Ci—liciia V Pisidii, menovali sa Enkratiti,
preto že dla požiadaviekjeho žiliprísne, zdržanlive,
nevstupovali do stavu manželského, nepožívali ani masi
tého pokrmu, ani vína; a poneváč i pri nekrvavej obete
miesto vína užívali iba vodu, menovaní b_olii H ydro

parastat'ai (Aqharii)Severus, učeníkTacianov,
odhodil so sv. Písmom Starého zákonu i listy sv. Pavla
a knihu Skutkov apoštolských a rOzvinul ďalej bludársku

sústavu jeho; prívrženci tohoto menovalisa S ev eriani.

Ačkolvek.Tacianiti

či Entratiti,

ktorých sposob

života býval pripodobňovaný k Cyniko'm, žili prísne
a zdržanlive, nuž predsa nezasluhuje pochValy mravný
ináč život ich, poneváč nezakladal sa na kresťanskej
pokore, ale iba na gnostickej pýche a vysokomyselnosti.
Marcion narodil sa v meste SinOpe v krajinke
asijskej, Pontus rečenej, kde cnostný otec jeho v po
kročilom Veků svojom stal sa slavným biskupom. Na
daný mladík prejavoval z počiatku velkú horlivost, aby
sa stať mohol dokonalým kresťanom, obetoval majetok
svoj sv. Církvi a žil prísne asketicky; ale neskór upadol
z jednej- protivy do druhej, začal velmi nemravne žit',
tak že vyobcoval ho z lona sv. Církve vlastný otec

pre svedenie istej ctihodnej panny. Marcion

máme

namáhal sa, aby bol nazpět prijatý do lona sv. Církve.
I odišiel za pápeža sv. Aniceta
(od r.,"157. do r. 168.)
do Ríma & prosil, aby bol pripustený do cirkevného
obcovania a vriadený medzi duchovenstvo rímské; ale
žiadosť jeho nebola vyplnená, i řečené bolo jemu dla

svedoctva sv. Epifania,

že bez privolenia biskupa

(otca) jeho, ktorý bol vyobcoval jeho a s ktorým rímská
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stolíca _je jednoho srdca a jednej viery, nemóže byť
prípustený ani do stavu duchovného, ani do Iona sv.

Církve. I zvolal Marcion rozhorčene: »Nuž tak roz
trhám Církev vašu, i nech ostane roztrhanálc Ipripojil
sa ku Gnostikovi Cerdovi,
Íubomudrcovi syrskému,
ktorý už od časov pápeža sv. H ygina (od r. 138. do
r. I42.) zdržoval sa V R'íme a ktorý viacráz zriekol sa
bludárskeho učenia svojeho, dla ktorého Boh jako
póvodca zákonu Mojžišovho a Prorokov, nie je- Otcom
Pána Ježíše. Krista, i zase znovu ohlasoval toto boho
pusté učenie svoje. S týmto bludárskym Gnostikom
vyvinúl pomstivý Marcion gnostickú sústavu svoju
a rozšíril sektu svoju po rozličných krajinách, jako

v .Italii, v Egypte, v Palestine, na ostroveCy
pruse, v Malej Asii a v Persii. Bludárskeučenie
jeho. bolo triezvejšie, než blúznivá gnosis Valenti
n ova a Of itov; lebo, ačkolvek zakladalosa na dvoch
principoch, približovalo sa vnútornému obsahu kre
st'anstva. Marcion
róznil sa od iných bludárskych
Gnostikov tým, že nevymýšlal žiadne Pleřoma, žiadne
Syzygie (manželstvá eonov, duchov), žiadnu Sofiu,
žiadnu pohanskú'kosmogoniu; že nepridržiaval sa žiad
neh špekulatívno-obrazotvomého prírodolubomudrctva;
lež venoval sa triezve mraVno-praktickému názoru a
smeru, pri čom prispósoboval náhlady svoje jednotlivým
zle porozumeným zásadám učenia sv. Pavla; nerobil
velký rozdiel medzi vierou a poznaním (pisn's a gnosis),
medzi Pneumatikami a Psychikami; i požadoval. živú
vieru v Ježiša Krista a mravný život od prívržencov
svojich jako podmienku spasenia. Sv. Písmo vykladal'
doslovne a nie allegoricky (obrazne), i povznášal a vy
soko cenil svobodnú vólu človeka a milost', KriStom
Pánom vydobytú a udelovanú. Ale, keď hlásal, že zja

'venie

Božie skrze 'lires'ťanstvo nezakladalo

sa

na

ničom predchádzajúcom, a iba b'bjavilo sa úplne so
samým kresťanstvom či so zjavením a učitelským vy
stupovanířn ]ežiša Krista, že Ježíš Kristus prispóso
boval sa podvodne .;názoru židovskému, čim obra-'
.žaná bola .najsvátejšia Božskost' Jeho, keď, velmi lubo
vo'lne nakladal so sv. evanjeliami a'. s lištami apoštol-"
skýmí, keď z IO listov sv. Pavla a 20 sv., ,eVanjeliurňa
sv. Lukáša utvoril si zvláštne sv. Písmo, keď. zapieral
vzkriesenie tiel Íudských a mnohé iné články krest'anskej
viery a konečne keď „snižoval dielo vykúpenia skrze
Spasitela ku jednoduchému zdaniu, a „keď bludárske.
učenie jeho získalo velmi mnoho prívržen'cov: bludárska
gnostická sekta jeho 'bola velmi nebezpečná sv. Církvi.

Keď Marci'on postretol sv. Polykarpa, biskupa zo
Smyrn y v Ríme jednoho dňa a spýtal “sa, či pozná
jeho, odpovedal horlivý sluha Boží: »Oj áno, poznám
t'a, ty si prvorodený syn Satanóvla Bludárštva Mar

cion ove porážalia vyvrátilisv. Justin, sv. Iréneus

&Tertullian.

“Bludárska “sůšt-avaM a r c i o .n o va 'zaklada sa .na týchto
domnienkach: Kresťanstvo je celkom -nové, nespočívajúce na
ničom predchádzajúcom, jedinké zjavenie pravého Boha lásky
(19865áyaůo'g), ktorý osvobodzuje vyznávačov svojich a činí blaže

nými. Boh Starého zákonu, Iehova,

je'prísny a _spra'vodlivý

(čnycovgyógólxazog), ktorý stvoril svet; on uviedol prísnu spra

vodlivost' do nebo a zákonitost; trestal tažkp prestúpenie daného
zákonu, dal Mojžíšovi zákony, ktoré vraj nevládal vyplnit ani
vyvolený & oblúbený národ židovský; tento D emiurg príslúhil
Židom M e_ss i a š &,ktorý podmanit mal 1mvsetky ostatné národy.
Hmóta je zlá, v nej vládne zlý duch (ó novizgóg,ócáůolog). Dobré
najvyššie božstvo (086g áyaů'óg) bolo neznáme celkom, ale časom

smilovalo sa nad luďrni. a poslalo im S p a s i t e Í a Kris t a, aby
vysvobodil ich z uníženia a z ukrutnej sebevolnej moci ]eh ovu
(Demiurga) ] e'ž i š K ri st u sgzjavil sa zdánlive v Íudskej podobe
37
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zrazu .a bezprostredne V Kafarnaúi'ne, a to bez toho, aby bob
prevzal niečo 2 Marie,. .keď hmotné telo' je zlé. Kristus vydával
Sa s počiatku dÍamůdreho .vý'počtu Svojeho a dÍa všeobecného
predsudku židovského za M 'e3 si a_ša, zaslúbe'ného D e m i u r
g om, ohlasoval potom proti vůli tohoto dobrého najvyššieho Boha,
i vystupoval. vraj učením—Svojima zakonamji_\proti D emiurgu
či ] e b o v u. Preto Kristus návodom vraj ] e h o vu bol .odsúdený
na smrťkrížajale On trpel iba na oko, zdanlive, s_ostúpildo p_od
syetia (predpeklia), aby vykúpilvšetkých, ktorí sa hlása s vi'erou
k Nemu, áno i' Kaina, _So'domitov, Egyptčanov a pohanov. Pri

zdánlivej smrti ]ežiša

Kris ta- roztrhol rozhnevanýžid0vský

Boh oponu chrámová, zatemnil slnce a zahalil tmou svet; ale bol

prémOžený'Kristom

v predpeklí'a prinútený vraj k podriade

“nostinajvyššieho dobrého Boha. Kto veri v dobrého najsvžltejšieho
Boha, ktorého ohlasoval Kristus
„&kto sa osvobodí od vazby“
hmoty, .najmá kto sa stráni svazku manželského, kto sa „zdržuje
po'žívania másitého pokrmu & vína i všetkých radovánok a často
sa' bostieva, bude “maťúčasť V blahoslavenstve v ríši Božej. Ne

verci o'stanú stenať pod jarmom prísneho D emiur ga (]ehovu);'
pravoverní krestania poklesli do _židovstva, lebo namáhajú sa vraj
vlievať nové víno do starých nádob '(Mat. 9, 17). Marci on
menuje sv. Pavla
jediným opravdivým apoštolom-rKristovým
(ó ánóotolog), ktorý učil odpustenie hriechov vyprostredkované
svobodnou milosťou; od "neho prevzal Mar'cion
desať lístov
a evanjelium sv. Lukáša,
ktoré 'porúšil Íubovolne a vykladal
dÍa ,dómyslu svojeho; sv. Písmo Starého zacnu zavrhol celkom.

Vo spise svojom, Antithesy

menovanom,výzdvihujeMar

ci o n rozdiel medzi Starým a Novým zákonom. V Starom zákone,
v. ktorom uvádza domnelé-„protimluvýv'oči Nového zákonu, ob
javuje sa --vraj prísna spravodlivgsť a zákonitost boha židovského
& stvoritela sveta, v Novom zákone milosrd'enstvo dobrého naj
vyššieho Boha a Opravdivá mravnost, pochádzajúca zo svobodnej
vale, ktorá je náchylná k dobrému. Neskór obj-avuje sa popri
tomto ,dualisme_(dvojbožstve)v sústave M arci on ove j nachý
lenost ku viacerým neodvislým principom '(ágzal); "lebospravodlivý
boh (Demiurgos) jeho v protive s dobrým Bohom (ůsóg ayaůóg)
nemohol .byť stotožňovaný so zlým principom v hmote (did/902.050.
_
Preto zdá sa, že. M &rci on robil neskor rozdiel nielen mfed-„zi
"

dobrým

Bohom a Demiurgom

“(Jehovom),ale i medzi

Dem'iurgom a Satanom(diab10m).
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Marcion

príjímal do bludárskej gnostickej sekty

svojej údov po dlhšej prísnej príprave (katechumená'te),
í krstil ích i druhýraz V mene iba Kristovom, prečo
sv. Církev zavrhla krst jeho jako neplatný. Keď niekto
zo stranníkov jeho zomrel bez takého krstu, nuž.schoval
sa živý človek pod lóžko jeho —íopýtaný bol mrtvý, či
chce byt' pokrstený. A keď živý sektár odpovedal za
neho, že áno, nuž bol pokrstený miesto mrtvého.
Gnostícká sekta jeho bola jediná. sríadená církevne;
mala církevně obce svoje s biskupamí & kňazmi, keď
iné bludárske gnostické sekty tvorily \íba skopeniny čí
školy. .Marcíon používal i ženské, .aby rozšírovat'
mohol bludárske učeníe svoje po svete, i posíelal ích
pred sebou do miest, do ktorých sám chcel ísť. Dla

Tertulliana

olutovalzlostnýMarcion

neskór po-

blúdenie svoje, i chcel napraviť škodu, jakú zapríčínil
sv. Církvi bludárstvom svojím; ale smrt' zachvátila ho
nenadále, í zhynu-l bíedne mimo lona sv. Církve. Početní
učeníci jeho vyvinuli sůstavu bludársku rozmanité a roz
česli sa na mnohé sekty; niektorí uznávali dva, íní tri
a iní i pět! principbv (ápzai) a sice dobré božst—v o.,

spravodlívé
(Demiurga),zlé (Satana, diabla),hmotu
(hyle), í Krista. Potítus
& B_asílikus vyznávali
prvotné učenie, Marcionovo
o dvoch príncipoch
(o dobrom božstve—a prísne spravodlivom Demiurgoví).

Syranía Pre'pon 'a Syneros

učili o troch božstvách,

o dobrom (Spravodlivom), ohnivom a 'zlom božstve_;'
i tvrdil, že Kristus prijal telo Svoje z podstaty svetovej
a že zákon Mojžíšov a proroci ohlasovalí iba klamstvá

& bájky; ístú Fílumenu
vyhlasoval za prorokyňu,
i napisal víac spisov proti Starému zákonu. Luk anus
učil, že všetko duševné je pomínutelné a že iba du
chovné je nesmrtelné, že Demíurg je rozdieÍny od
37*
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dobrého a zlého 'božstVa.Iblúznenie H ermoge nesa,
ktorý žil v druhom storočí jako maliar v Kartha gu,
ponáša sa, na bludársku gnostickú sústavu Marcio
novu. Tento učený .maliar zapieral, že by svet bol
stvorený z ničoho. On tvrdil, že popri Bohu jestvuje
večná hmota, z ktorej utvoril Boh svet; ale keď čast'
„hmotyvzdorovala Bohu, a nedala sa upodobnit rukou
Božou, preto povstalo vraj zlé vo svete. Dla neho slo'žil
Kristus telo Svoje V slnci; zlí “duchovia _rozpadnú sa
a zhynú v hmote. Bludárska gnostická sekta Mar'cio—

nitov zanikla celkom vo štvrtom storočí,
Elkasaiti.
Konečne prípom'enúť'treba ešte i. židovsko-gno
stičkúsektu Elkasaitov,
ktorí vystupovali.proti obom
hlavným smerom gnosticismu (egyptskému a syrskému),
najma proti „dualismu(dvojbožstvu) a proti rozoznávaniu
stvoritela sveta o_dnajvyššieho Boha. Oni najprv začali
obživovať za času cisára Tr aj ana (gd r. 298.do r. II7.)

bludárske učenie Ebionitov
esselřs'kých; .hlavou ich
bol Elchasai či Elxai, ktorému vraj anjel doniesol
knihu s neba; túto knihu zdedil potom istý Sobai
a r. 218. dostal ju Alcibiades,
ktorý žil v meste

Apam-ai v Syrii.'

Alcibiades

prišiel V treťom

storočí do Rím a, aby tu rozširoval bludárske učeníe
svoje. I odvolával 'sa na ústne podanie sv. Petra a sv.
Klemensa Rimského, zavrhoval spisy sv. Pavla, jako

driev Ehioniti

knihu Skutkov apoštdlských; i prevzal

zo Starého a Nového zákonu “iba to, čo sa hodilo do
bludárskej sústavy jeho. Namiesto židovských obetí
uviedol krst v mene najvyššieho Boha, a Syna Jeho,
velkého KráÍa, i časté obmývanie, ktoré- sa dialo so

vzývanírn siedmich svedkov & síce neba, vody, sv'a'tých

duchov, anjelov modlitby, oleja, soli a_zeme. Elkasaiti
pridr'žali sa vóbec žákonu Mojžíšovho a židovskej askésy,

niektorí z nich i obriezky; seba menovali Pr ognostfi
k ami

(predznateÍmi) a .Zaob'erali sa astrologíou (hvez—

dárskyrh—hádačstvom).

Učenie

ich sp'očr'va *na “týchto

základoch: Boh je jedon; Onistvoril múdrost'ou &uspo
ríadál všemohúcou rukou Svojou svet; _zjavoval se. a
spojoval sa jako Duch s času na čas s ,Íuďmi, jako
s Adamo—m, s najstaršími prorokami, s Enochom,

s No,e mom, s Abrahamo—m, s Izákom &s]aiko
bom, potom s Mojžíšom“ a konečne s ]ežišom.
Tvrdili, že všetko objevuje sa v družstvác'h (s'y'zygiach,
manželstvách) & to vo fysickom a mravnom ohlade;

s Kristom Sdružený je vraj 'rodu ženského Duch
Sv'átý; proroctvo je mužské a ženské, prvé je dobré
"a druhé zlé, i odporujú si jako "pravda & blud.. Dobrý.

Syn Boží, Kristus,

je panovníkombudúceho, dia-bol

terajšieho poriadku svetoveho a fsvet'á vobec, Kfest'an

stvo je dÍaÍElkas a-itov prastarým-náboženstvOmM oj
žišov'ým.
Táto bludárska sekta boríla sa s. 'in'ými

Gnostíkami,najma s Marcio'n'i'tami;

i zanikla„jako

vůbec všetky iné gnostické sekty, vo- štvrtom storoší'.
Manichcovia.

[Keď mnohotvarný -bludársky gnosticišmus, ktorý
povstal hneď po čas'oc'h apoštolských & začíatkom tre
tieho storočia bujne sa" rozviňov'ql, 'neskór

ZVoÍná-—
ža

nikal, začal ohrožovats sv. Církev na Vých'ode nový,

tamtomu príbuzný blud Manicheov,

ktorý sa menuje:

i gnosticismom peršsl—zým.V tomto novom bludárskom

učení vypuklejšíe vyráža sa vyznávaníe dvojnásobnej
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prabytosti (dualismus), než u Gnostikov syrských; lebo
keď Gnostici stavali vedla jednoho-dobrého najvyššieho

Boha i večnú hmotu, nuž verili Manicheovia,

že je

od večnosti jedno dobré a druhé zlé božstvo. Mani
cheismus
zrodil sa V prostriedku tretieho storočia,
keď následkom potyku so vzdelanost'ou a krest'anským
náboženstvom Západu povstal i na Východe živý nábo
ženský ruch ; lebo tam buddhaistické, staroperšské
(Zoroastrove) a gnostické vidiny (idey) mohútne poso
bily na mysli Íudské; zvláštne V Peršsku, v ktorom od
r. 227. panovali Sassanidi, začalo sa obnovovat a vše—

možne upevňovaťučenie Zoroastrovo

(Zarathustra).

Tento mohutný náboženský ruch povzbudil dákehosi

Peršana, Mani (Manes, Manic'heus) zvaného,ktorý
namáhal sa sliať učenie gnostické, staroparsiské (Zo=
roastrove) a staroindické (Buddhaismus) v jednu nábo
ženskú sústavu a oblažit' národy východně týmto vše
obecným náboženstvom. O póvodcovi tejto novej blu
dárskej, sekty podávajú nám súčasni spisovatelía západní
(grécki a latinskí) a východní (syrskí, peršskí a arabskí)

róZne zprávy; ale shodujú sa všetci v tom, že Mani
za panovania kráÍa peršského B ehram a I. okolo r. 277.
ukrutne bol usmrtený jako nebezpečný bludár.
Dejepisci západní udávajú, že Mani menoval'sa

povodne Kubrikus
a že bol otrok, prepustený na
svobodu. Vdova istého Terebintha,
ktorý sa nazýval
i Buddha, odovzdala Kubrikoví po “smrtimanžela
svojeho a učitela jeho štyri posvátné knihy, ktoré vraj
pochádzaly 'odkupca saracenského, menom S cy t h _ia n a,

súčastníka sv. apoštolov a učiteÍaTerebinthovho.
Kubrikus rozvinul a doplnilnáboženské učenie, ktoré
obsahovaly tie knihy, prišiel do Persie, prijal meno
Mani a začal tam hlásat nové učenie svoje. Keď r. 270.
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syn kráÍa peršského, Sapo ra. I., onezdravel nebez
pečne, ponukol' sa Mani, že uzdraví .kráÍoviča. Ale
keď králevič umrel, rozhnevaný Sa'por dal okovať'ne
zručného lekára Maniho a vhodiť do žaláru. Mani
“(čiManes) podplatil stráŽCOVžaláru svojeho; t-ítopre
pustili na svobodu jeho, a on ukryl sa do starého hradu
V severnej Arabii'. Tu rozpráVali jemu učeníci jeho

Addas či Budd'as, Hermeas a Thómas, ktorých
bol vyslal do okolitych krajov, že krest'ania naj-váčšmej
odporujú učeniu jeho. A keď doručili'jemu kres't'a'nské
posvátné spisy, čítaval ich dyehtive; 'i' zaumienil si, že
tie miesta, ktoré pojednávajů o zaslúbenom' Utešitelovi

(Parakletovi), vykoriští V prospecžhsvoj. D'ozvedelsa; že

v Mesopotamii

klom't' ich učeniu

žijú mnohí kresťania; i chcel ria

svoj'emu.—„Preto písal istéinu

Vplyve

nému a dobročinnému kre'st'anoviMarcellovi
a vy-*
_dávalsa za apdštola Kristovho. Marcellus
poslal list

Manesov 'Archel'ausovi, biskupoviv Kaskare,
ktorý radil jemu, aby. povolal k sebe Manesa

deň. Manes prišiel k Marcellovi,
nachádzal sa biskup Archelaus,

na iSt'ý

u ktorého už

iprednášal bludárske

učenie svoje o dobrej a o zlej prabytosti Božskej a vy

dával sa-za Utešite'la,poslan-éhona svet, Archelaus
'spytoval sa namyšleného bludár'a: »Či móžeš dokázat
vyššie' poslanie svoje-? Jaké divy a zázraky. si konal 34:

Keď .zahanbený -Manes

neodpovedal, riekoY učený

biskup:-. '»'Vyvol si pomedzi vecí, pre "ktoré si vymyslel
popri .najvyššom božstve i_ večnú zlú. prabytost', nuž
nenajdeš

žíadnu zlú medzi. nimi, 11—
ktorej by jsi.nena

chádzal i niečo dobrého a užitečného. Diabol, ktorého
považuješ za večného jako Boha, "bol .počiatočne ne
vinným stvorením, i zkazil sawiba skrze zňeužítie svo
bodnej vóle svojej.<<Takýmito a podobnými ostrovstip
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nými dóvoda'mi vyvrátil Arclielaus 'domnienky Mane
s ov e a keď tento zaha'nbený nepozorovane chcel
v'zdialiťrsa, hadzalfdo' neho rozhnevaný Íud skalami a
iba „"po'biede dostal 'sa nazp'át' do útulku svojeho.

Neg

skór upadol Manes do rúk vojakov krála peršského,
BehramaI.___,
ktorý naložil im, aby nebezpečnému
bludárovi _za živa 'sh'ahli “kožu s tela a túto vypchanú
vystaVili verejne k Výst'rahe Peršanov. Privrženoi M a

nesoví kladli si pod lůžka sVoje na pamiatku ukrutnej
smrti majstrovej končitú trstinu, jakou sodratá bola koža
s ;tela jeho.

.

'Spisovatelía peršskí opisujú' trochu ináč život Ma
nesovn. Dla nich mal pochádzat'Mani zo vznešeného
peršského rodu kňazského (Magiov), i vyznačoval sa
hlbokou učenost'ou a zručnost'ou maliarskou. Stal sa
kresťanom, ba i kňazom; ale keď hlásat začal bludné
učenie, bol vyobcovaný zo sv. Církve. R. 270. prišiel

Mani na dvor krála peršského.Sa pura I. (Sopora),
kde bol obÍúbený-na čas; ale keď s kňazmi peršskýtrú
(Magiami) povadil sa pre náboženské náhÍadý svoje,

prinútený bol utiecť a Vkrajinke Turkistaňe,

ukrývat

sa pred “úkladm'i ich. Tu napisal evanjelium svoje a

ozdobil ho symbolickýmiobrázkami I do Indie a do
Číny zaniešol učenie Svoje. Po smrti Šapura I. na
vrátil sa Man P r. 272. do Persie, kde vtedy panoval
kráÍ Hórmuz (Hormisdas), ktorý bol. naklonený jemu
a určil ku bezpečnému obydliu jeho peVný zámok. Po

smrti tohoto kráÍa nastúpil r. 274.Behram (Vararanes)
panovanie a' nepriaznive hÍadel na pósóbenie Maniho.
R. 277. povolal ho krá-Ízo zamku Daskarrahu
(Des
kereh), ktorý ležal v Su81an e, na. dvor svoj, aby sa
hádal s Magiami o vecach nábozénských. Keď Mani
podlahol v hádk'e, dal ho král usmrtit spomenutým

ukrutným spósobom. Dla podania arabského bol Mlani
synompohanského žretca Fon'naka (F uttaka) V B aby
lon e, ktorý vychovával ho.Vnáboženstve_Ělka saitoV
(Mogtasilah). _Anjel zjavil sa jemu Vraj V dvanásto;n a
druhýraz V štyriadvadsiatom roku veku jeho, _ioznámil
jemu, aby založil noVé náboženst-vo. Posťůpom času
/ vyobrazovaný býval život,Manesov ešte rozmanitejšie
a bájnejšie.
Blud'ár M a ni (Ma nes, M a ríi 0 h ejuiš)'učil :__OdVe'čnosti
jestvujú dve ríše a sice ríša svetla a n'ša trny (temnosti) ; nad
každou rišou "panuje Večná'bytost: nad říšou Svetla dobrý boh
(u Zoroastra Qrmuzd), nad ríšOu trny zlý boh (Satan, u Zorbastra
Ahriman). Boh svetla je dobry a svatý, i naplňuje všetko s_vetlom
jako dobročinné slnce a radost'ou; jeho obklopujú blažení eoni

(duchovia)a geniovia

svetla. Boh trny (S atan) je hmotný

a zlý, i;.vládne nad zlými duchami, ;démonami. Ríša S at an o "va
'mápat odd-ielo'v: zOVňajšiu tmu-, n'ajhustejší hlien, najpmdkejšie
vetry, ničiaci oheň, tmavý dým Ríša svetla oddelená bola od ríše
tmy prázdnym priestor'om, a- ziadna z nich nevedela- dlho jedna
o druhej. V ríši- tiny panuje. vždy rozbroj a ustaVičný vzájemný
boj. Keď raz démoni_ velmi prudko dorážali na seba, Vytis'nutí
boli niektorí na samé hranice tmalv'e'jríše svojej, i _uzreliv dialke
podivnú jasnost' ríše svetla. _Zadivili sa, zatúžili po tejto dosial
nepóznanéj svetlosti, uzavreli medzi sebou mieť, i chceli 'vpadnú't
spoločne do riše svetla. Keď toto zbadal boh svetla, vypustil _zo
seba

mocnost

, »D 11š 11 s “V_et a?:

(ippxij

amívrwv),

»M a _t_
ku

životaa
(1161179
15779
470179),
z ktorej vyVinul sa' »PračloVeka>
I vzal si na pomoc »Pr a č 1o Ve kq:pát čistých živlov a sice sv e tl 0,

oheň, vetor, vodu a zem, i bojoval s démonami(diablatni)
' ríše tmy V tejto borbe podarilo $a démonom, že ukoristili čiastku
svetla, ktorú zavliekli do tmavej ríše svojej; svetlo smiešalo sa
s hmotou a podalo 5ij možnost ďalšieho vývinu Tak Stalo 3.1
smiešanie oboch ríší. Aby sa neprihodilo nič horšieho, , poslal

dobrý boh »Pračlovekovia

na pomoc»Ducha žit

Ve b oa (.va mama; spiritus potens);i nariadil tomuto, aby utvo'ril
novú p'rostrednú ríšu z hmoty, smiešanej so svetlom; tak povstal

vido mý sve t, ktorý preto je z čiastky dobrýa z čiastkyzlý
V-o Vidomom svete objavuje sa sVetlo jako duch (Jesus patibili's).
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Zlý boh (Satan) splodil s drúžkOu svojou Nebre d' prvého člo
veka A d a m a, ktorý .pozostáva 2 t ela utvorený zo zlej, tmavej
hmoty, z du s e (t,/mp), psyche), pochádzajůcej od zlého boha,
_akonečne z vlastného d u 0 h a, ktorý je čiastkou t_ohoukradeného
svetla. A tak je č10vekodbleskom sveta vidomého, ktorý obsahuje
v sebe časť ríše svetla a časť ríše' tmy. Stvorenie Adama stalo
s'a dla blúznenia M a 'nes o vh o takto: knieža temnosti (Satan)
obával sa, že ukoristene' čiastky svetla osvobodia sa z vázenia
hmoty, i nahovoril podřiadených “démoňov svojich, aby prepustili
celkom jemu tie čiastky svetla; tak potom spojil ioh V“jednej

—by-tosti
utvorenej. dla podoby »Pra č10vekae,
ktorá. je pod
riadeuá jako človek ríši tmy. Prvý človek A dam rozpamátal sa,
že jedna čiastka jeho bytosti pochádza z riše svetla, i zatúžil po
nej. Keď S a t an zbadal to, utvoril ženu Evu z hmoty, dal ji:
:za družku Adamovi
tým cielom, aby vzbudil v ňom smyseÍ
nost, pripútal ho k hmote, oslabil a prekazil tak osvobodzovanie
častí “svetla. A d a m splod'- p-onúkaním S a t a n o v y m _dietky
a dalším rozplodovaním pokooenia ludského rozptyluje sa to ukra
dené svetlo (duch Sveta) do nekonečna a uvázňuje v bezpočetných
vázeniach (telách Íudských), i obtažuje sa navrátenie ducha do
ríše svetla. Prvé počatie' človeka bol_oprvým hriechom. Človek
Iíre'ší, ale nie vraj vlastne on, lež žalár, (tele,), ktorý vážní ducha.
jeho a zla duša a poneváč 'hreší následko'm slabošti, nuž dosiahne
Íahk'o odpustenie, 'k'eď olutuje previnen'ie svoje. Uváz'nený' duch
nemýže sa osvobodit sám. Bob dobrý poslal za panovania cisára
Tib eri a do zeme Judskej a vůbec k l_uďom,ktori blúdili, za
'slepení pohanstvom a židc'wstvom,Krista,
hmotou t_onepo
'škvmeného ducha svetla, ktorý tróňil vslnci, aby tú cestu ukázal,
„ktoroumohli by sa navrátit k vyššiemu póvodu svojemu. K r i s t u s
mal iba zdánlivé telo a nie skutočné, i _trpel iba zdanlive; učil,
jako ludia majú premáhať žiadósti svoje, jako sa osvoboďovat od
hmoty,. aby mohli Sa navrátit“ niekdy do nebeskej vlasti svojej
_(dotiše svetla). Ale už apoštolovia (»Galilejčaniac) nepochopili
vraj-'--.učenie
Kristovo a neskorší' kresťaniapokazili hó ešte váčšmej'.

Toto predvídalKristus,

Syn večného

svetla

(vto'grov

aťóiovrpanó;, Pravica
sve.t1a(óečcá tov (pwzóg),Syn člo
v ek a (víógtov ávůgónov), i zaslúbil poslať Ute šit el a (Para
kleta): a ten je M ani (M a nes), ktorý prišiel hlásat a obnovit
pravé náboženstvo Kristovo. Dokonalí vyznavači (Manicheovia),
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ktori 'sa .pozbavia celkom hmotného Vázenia, dosta-nů sa driev do
slnca & do mesiaca, potom do dokonalého najvyššieho _éthem
(aňg zálecog)a do riše najčistejšieho svetla; ostatnie duše ludské
sú nútené 'putovať hmotou, z jednoho tela do druhého, do zverov
& do rasth'n. Keď sa dokoná očistenie ducha od zlej hmoty, stráví
oheň vido'mý' stvorený svet a všetky duše ludské prijdu do ríše
svetla, 'do neba.

A tak verili Manicheovia:

Vjednoho dobrého

a v druhého zlého boha; p_rvorodený hriech povstal,
keď zlý boh zvít'azil nad dobrým bohom; Kris-tus.
mal zdanlivé telo a prišiel na svet, aby zničil ríšu tmy

a nepravých prorokov; keď Kristus

Utešitela

v osobe Manesa;

opustilsvet, poslal

kto vyznáva učenie

jeho a žije dla neho, príde do ríše' svetla, do neba;
kdežto nedokonalé duše potulovat' sa budú vo' zveroch
a V rastlinách, kým se. neočistia; V súdny deň i zatra
tenci vojdú do neba. Tito bludári zavrhovali sv. Písmo
Starého zákonu jako dielo démonov a nazvali Mojžiša
klamárom. Spisy Nového zákonu Vóbec poVažovali za
porušené; _oKristu Pánu a o apoštoloch Jeho hovorili,
že sa pridřžali predsudkov židovských. Niekedy odvo
lávali sa na listy sv. Pavla a na kánonické sv. evan
jeliumá, l_ež najčastejšie na nepravé podhodené iné
spisy krest'anské; odhodili celkom knihu Skutkov apo
štolských a používali inú nepravú, vymyslenú a spisanú

dákymsiLuciom či Leuc'iom. Ibia-spisyManesove
považovali za ,kánonické, to jest za také, ktoré jedine
obsahujú v sebe pravé spasit'eÍné učenie. Postupom
času napísali učení Mani ch e 0 ví &početné náboženské
spisy. Zdánlive približovali' sa učeniu krest'anskému;
používali výrazy o Kristu Pánu, jaké u kre'sťanovbývali
bežné; vyznávali čo i len zovnútorne tri osoby Božské,
Otca, Syna a Ducha Svatého; ale vzývali Boha iba
pod trojnásobným menom: Otca v najvyššom svetle;
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Krista vo Vidomom. svetle, jako silu V slnci, jako mú
drosť V,mesíaci; Ducha 'Sv'átého V čístom éthere; alebo
považovali druhů a tretiuosobu Božskú iba _zamocnosti,
ktoré vyplynuly z Boha.

Manich ei nemali chrámov, oltárov a cirkevných
povznášajúcich Obradov; svobodná priroda poskytovala
im všade miesto ku náboženským shromaždeniam. Držali
_úzkostlive vo velkej tajnosti jednoduché bohoslužby
svoje; ale predsa vyšlo na- svetlo, že pri nich dopúšťali

sa hnusného hýrenia. Pri krste nových prívržencov
svojich používali rozličných symbolov a najma oleja.
PožíValibez vína Večeru Pána. Svatili deň nedelný;
ale zachovávali v ňom prísny póst, jako i V iné dni.
I VeÍkú noc a Turice ,sVátili s pravoverným'i krest'anmi;
ale najváčším ásnád' sviatkom bol-im deň Smrti Man e

sové j, ktorý slávili každoročne jako cirkevnú slavnosť
„stolice (19mm, bema, pathedra) V. mesiaci marci'. Blu
dár'ska sekta ich bola sría-dená cirkevne. Na čele "cir

kévnej spráVy ma'nichejskej stál

Velmajster Mani,

UtešiteÍ (Paraklet) a n'eskór po smrti jeho iný ná
stupca; jemu podriadení boli dvanásti majstri či apoštoli,
potom 72 biskupi, kňazi, diakoni, evanjelisti a' “vůbec

vyvolení. I rozdeÍoValisa Manichei
lých

na dokona

(vyvolených, zasvátených, perfectí, electi) a na

po'slúcliačov či katech'umenov

(auditores),ktori

p_oS'lednej'šípripr'avovaní bývali za' dlhší čas mystickými
(svátot'ajnými) a allegori'ckými (obraznými) prednáškami

ku postůpeniu do vyššej triedy veriacichManicheov.
Bludárskemu náboženstvu ManicheoV zodpo
Vedaly i nápadné mravy: vedla prísnej na oko
mravonauky a ask-ésy objaVovala sa hnusná 'rozpustilost'
v fsChódzkach, áno i pri bohoslužbe. Keď Verilí, že telo
Íudské pochádza zo zlej hmoty a nachádza Sa po'd
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mocou zlých duchov: nuž soslabovali a vysílovali telo.
svoje buď zapieranim seba (askésou), buď -— a to naj
častejšie a najpohodlnejšie — hnusným hýrením. Aby

dokonalí

či vyvolení

osvobodili sa z v'ázbyzlej

hmoty, i aby duch (duša svetla) víťazila nad 21011dušou

(psyche), používali trojaký prostriedOk: pečat' úst
(signaculum oris), rúk (manuum) a lona (sinus). Ohla

dom pečati úst dokonali

boli povinní zdižovaťsa

každého zlorečenia, najma Manesovi

jako Utešitelovi,

po'žívan'ia masa, vajec, mlieka, rýb, vína a iných opo
jujúcich nápojov; i mohli požívat iba ovocie stromové
a úrody polnej, 'spávat' na slame a rohožach, nosievat
skrovné. rúcho, a pri tom treba bolo im postieva'ť sa.
často. Dla pečati rúk mali sa _zriekat'každého ma
iketku; v pokoji a v rozjímaní trávit' život; nekonať
žíadnu prácu; šetrit' každý život zvierat a rastlín. P e č at'

lona nakladala dokonalým,

aby žili v dobrovolnej

čistote; nevstupovali do stavu manželského, alebo aspoň

aby prekážali, žeby sa nesploďovali deti. Posluchači
či katechumeni sm'eli všetko konat', čo náležalo k výžive
ích a vyvolených; on'i zaobe'rali sa ihospodárstvom pol
ným a priemyslom, vstupovali do staVu manželského,
nezapierali seba póstom a zdržovanim sa od istých
pokrmov, mohli žiť rozpustile a dosahovali odpustenie
i najváčších 'hriechov velmi snadno, keď olutovali ich.

Najvačšia čast Manicheov

ostávala za dlhé roky

v katechumenáte a žila velmi nemravné. Táto nebez

pečná bludárská sekta rozšírila sa v Persii,

v mých

krajináchAsie, ,vArabii, v štáte rimskom, najma

v Egypte, v Italii, v Gallií, ba i v Španielsku;

lebo inohútne lákala k sebe lahkoverných ludi, zdán
livou askésou dokonalých stranníkov svojich, slubami
svojimi, že v lone jej duch, _pozbavený všetkých pre
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kážok, najde vysvetlenie všetkých tajomství nábožen

ských. Keč cisárDioklecian

nahliadol, že táto nebez

pečná sekta peršská dopúšťa sa hrozných nemravností
=aohavnosti a ohrožuje spoločenský i život štátny, vydal
r. 296. prísny rozkaz, aby schytaní boli pohlavári Ma

nicheov v ríši rimskej a npálení i so spisy svojimi,
i postínaní obyčajní vyznavači bludárski. I neskoršie
zakazovali prísne cisári rimskí všetky schódzky mani
chejské, keď zbadali, že sa rozširuje v skrytosti tento

nebezpečný blud v prokonsulárnej' Afrike.

Takým

spósobom vrátili sa bludári v rimskom štáte zváčša do
lona sv. .Cirkve a iba v Persii, ktorá nadřžala Mani
chei—smu z politických ohl'adov, udržali sa Mani

cheovia

do piateho storočia.
Molitanisti & odporci ich.,

Blúzniví Gnostici a- Manicheovia usilovali sa pre
nášat' do sv. Církve bludy svoje zo židovstva a najma
z pohanstva a založit Íubomudrcko—mystické nábožen
stvo (theosoňu); avšak povstal i v samom lone jej
týmto kacierom výstredne odporný, velmi nebezpečný
blud, ktorý s počiatku nezapieralf síce žiaden článok
pravej krest'anskej viery, ale hlásal iba prepiate mravné
zásady, i domáhal sa povzniesť svátú Církev nepravýrn
špiritualismom na domnele vyšší stupeň vývinu, a tak
zavádzat' a/oslepovať najpravovemejších a najzbožnej
ších kresťanov. Póvodca tejto prepiato prísnej sekty

bol Montanus,
ktorý v druhom storočí žil v meste
Pepuze
v krajinke maloasijskej Erygii, kde ctená
bývala pohanská modla Cybela (»VeÍká matka, a predsa
nepriateÍka každého plodu, porodu) výstrednými orgiami
(hýrením).
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Montanus

bol driev žretcom v chráme modly

Cybely; i stal sa horlivým krest'anom, vyznačoval sa
mnohými skvelými skutkami, že vyzískal si všeobecný
obdiv a úctu u krest'anov. Zádumčivý horlivec, ktorý
nepojal kresťanstvo úplne myslou a srd'corn, spyšnel,
upadal chvila'mi do vytrženia, i začal sa vyhlasovat
okolo r. 172. za vyvolený nástroj Boží, za proroka,
obdareného zvláštnym vnuknutím Ducha Svatého.
Údajné »vyššie vnuknutiea jeho pochádzalo z md-loby
a chorobného stavu ducha jeho, V ktorom stave po
zbavený povedomia a rozumu upadol na chvilu do

bláznovstva, jako udáva Tertullian
(De anima 12),
a tento chorobný záchvat jeho nepodobal sa ani naj
menej takému premeneniu a oduševneniu, jaké spatru
jeme u vyznačených pojediných krest'anov, ktorí v časoch
apoštolských a ešte i neskór dosahovali charisma (zvláštnu
milost) zjavenia Božieho, osvietenia a proroctva. V ta
komto chorobnom stave volával: »Teraz hovorí ku mne
Boh a Duch “Svatý!c I začal predpovedat', že v nastá
vajúcich prenasledovaniach d0padnú prísne tresty “na
kresťanov. Dve blúznivé, jemu podobné ženské, ktoré
opustily manželov .svojich, pridružily sa k nemu. A

Mon'tanus vyhlasovaltietoženy, Pris cillu (čiPrisku)
a MaJóimillu, za prorokyne. Í začal s nimi zrazu
ohlasovat': že“ blížací Asa deň' súdu Božieho požaduje

od kresťanov príSny a svatý život a povznesenie krá
lovstva Božieho, ktoré vraj pred príchodom Krista Pána
nachádzalo sa na stupni veku detskeho, skrze Krista
a apoštolov Jeho dospelo do veku mládenectva a do

zrieť má úplne ku veku mužskému skrze Montana
a družky jeho; že oni traj-a osvedčujú sa proroctvami
svojimi, vyrieknutými vo vytržení, jako _knástroje Božie

dostatočne; že jako v Starom zákone tak i v pravej
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Církvi Kristovej treba je, aby duch prorocký trval do
skončenia sveta, a že trvá 'skut'očne u stranníkov jeho;
lebo že p'rešíel od sv. apoštolov po mnohých vyvole

ných osobách a sice po Agabusoví, Judasovi,
Sí'lasoví, dcérach apoštolaFilipa v Hierapole,

po. Ananíasoyi ž Filadelfie, po Kvadratovi
na Montana a Priscillu

iMaxim'íllu, &že oni

traj'a "s.úposlednými prorokamí, ktorí obdrža'lí plnost'
milosti Ducha Svatého, a konečné, že ku zjaveniu a

vnuknutíwproroctva potrebna je ekstasa, stav nepo
vedomia a' vytrženía. Domnelé zjavenía Montanove
a, družíek jeho obsahujú najviacej prísne mravné pred
pisy, ktorých zachovávaním udajne do'spie't'má svatá
Církev k “mužskémuveku svojemu. I “učilMontanus,
že dokonalá mravnost' vo svatej Církvi, ktorá dospela
k mužskému veku, požaduje: 1) aby veriaci druhýraz.
nevstupOVali do stavu manželského, ,ktorý i tak. pre
zradzuje iba nedokonalosť a mravhú slabosť; 2). aby sa
postievalí dlhšie a prísnejšíe, než predpisuje sv. Církev,
aby sa ůspokoj ovali suchými a nevarenými pokrmami
(xerofagiami), i aby dobrovolne mnohými horlivýmikre
sťanami zachovávaný póst ,stal sa všeobecným a roz
prestíeral sa do večera; 3) aby kresťania v 'krvavých
prenasle'do'vaníach nikdy neutekalí a sa _neskrývali, ale
podstupovalí mučenícku smrť; 4) aby hríešnící, ktorí
dopustía sa ťažkého hriechu, jakým je zapreníe víery,
vražda, nečistota, na vždy-.vyobcovaní bolí z lona sv.
CirkVe a nikdy nedosahovali úplne-_fodpusteníe týchto
hriechov; 5) aby veriaci, najma ženské, nenosíevalí
ozdobné a nádherné rúcha, aby žíadon kresťan nevstu
poval do služby štátnej a vojanskej; aby nezaoberal
sa “malíarstvom a sochárstvom, ba ani len svetskými
vedami; 6) aby všetky kresťanské panny zahalovaly sa
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zavojomh 7\ aby kresťania vóbec tak žili, jako to poe
žaduje "5.4.prospešné a nutné blizky príchodPána Ježiša
Kris-tá; jako prísneho a Spravodlivého sudcu a jeho
'na'stávajúca domnelá tisícročná ríša (chiliasmus) Jeho.
S p_o'čiatkuneboli Montanisti považovaní za ka
cierov, ale iba za prepiatcov, za náboženských svátúš
karskych fanatikov, streštencov, za nepravých prorokov
alebo i za šialencov, posadlých zlým duchom. Biskupi

asijskí Zot-íkus z Komani, Julian 2 Apamee
a Sotas z Anchialis-u

chceli vyháňaťz tých.dvoch

'streštených ženských zlých duchov a poučovat- .ich zá

kladne o učení Kristovom; ale prívrženci Montanoví
_nechceli dopustit' to; ani nepočúvali poučovanie horli

"vých a učených biskupov. A keď Monta'nísti

nepre

stávalí upierať *sv. Církvi., úplnú moc rozhreš0vania
i všetkých t'ažkých hriechov a keď túto moc jej, u'de
lenú Kristom Pánom, ohraničovali Íubovolne; keď. vy

hlasovali opravdivých kajúcnikov, ktorí sa dopustili boli
istých t'ažkých hriechov, —zavyobcovaných na všetky
časy 2 lona Církve Kristovej; keď tvrdili, že každý
človek v chorobnom vytržení svojom má byť považo
vaný za proroka; keď v pýche svojej sektárskej dla
spósobu gnostického nazývali seba duchovne smýšÍa
júcimi,

Pneumatikami

(HVEUFQTCXOÍ),
oproti

tomu

údov

sv.- Církve hmotne „čitelesne smýšlajúcimí, Psychikami
(900
Země); keď dovolovali svetským luďom vykonávat
úkony kňazské; keď menovali Sektársku spoločnosť

svoju »duchovnou .cirkvoue, Utešitelom osvietenou, keď
vraj s druhej strany katolícka Církev ponstáva iba
z niekolkých biskupov: vydržiavali biškupi asijskí častejšie
shromaždenia, prvé to synody či.krajinské církevně
snemy, na ktorých zavrhovali a odsudzovali proticirkevnéf
učenie Montanovo
a prepiatu p_rísnost'.Keď to videl
38
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lí

pyšný, svojhlavý M ont anus,
svojimi od sv. Církve.

odlůěil—saš:;Žňrivrženpami

Od toho času maliŠektárskiMontanlsh zvláštnu
církevnú ústavu svoju. A keď dla udania Eusebia
Montanus a Maximilla obesili sa v zúfalstve, vy—
volili si prívrženci Montanoví na miestojeho nového
patriarcha, ktorému podriadení boli pohlavárí, súdruhovia
či tak zvaní Kó'nen'es',potom biskupi. Montanus
za

nechal prorockýspis a po Priseille

a Maximille

prechovávali sektári niektoré výpovedi. Strediskom blu

dárskych Montanistov
bolo mesto Pepuža vo
Frýgii, kde-založitsa malinový jerusalem, potom
i mesto Timiu'm., Preto nazývaníbývalii Pepuziani
„alebo„Ka t af r'yg o ví a (až xará Úpórac). Učenie svoj'e
nažvali -»no vým p r or-o ctv 0 mc ; pridřžali sa viery
v nastávajúcu tisícročnú ríšu Kristovu (chiliasmus), slavili
so Židmi a ínými bludá'rami VeÍkú noc dňa 14.mesiaca

Nisanu; chvastali sa jako gnostickí Marcioniti mu
čeníkami svojimi, najma Themisonom a Alexan

drom; irozšírílisa z Frygie do Galacie, Afriky
a ďalej na Západ. Na Výehode udržalí sa až do. ši'ešteho

storočia a nazývaní bývali i Kvintilliani, Task-o
drug-íti, Artotyriti. V Afrike privábenýbol okolo
r. 205. prísnou, mravnosťou tejto sekty prísny 'a učený
kňaz a horlivý obranca “sv.viery Terutullia 11do táboru
jej, stal sa velkým podpórovatelom jej a to, čo tušil

bláznivý Mo ntanus,

vyriekol tento ináč výtečný kňaz

'z-Karthaga .a vyvinul určitejšie hlavný blud o pomere
Ducha Svatého ku dielu Krista Pána. On zle porozumel
slová SpasiteÍove (Ján 16,12): ».Ešte mnoho mám mluviť
vám ; ale nemůžete zniesť teraz.e Itvrdil, že čas povol
nos'ti pominul ohladom slabosti Íudskej, že Duch Svatý

sa zjavil u Mon-tanistov

a doplnil drievne zjavenie

.. _
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skrze
oj Sířt'Š' (Montana), aby život kreSťanský
vedený. bol k dokonaloSti; preto sú povinní krestania
zaehOváVať svedomito nové predpisy Ducha Svatého
(Tertull. de virg. velandis.

c_.I.). Prísnymi

mravami

sektárov zaslepený učený a _horlivýTertullian
za—
budol, že Kristus Pán o Utešitelovi Duchu Svátom
k apoštolom riekol zretelne: »On oslávi Mňa: lebo
vezme z Mojeho a zvestuj'e vám (Ján 16, 14). Utešitel
Duch Svatý, ktorého pošle Otec v mene Mojom, .Ten
naučí vás všetkým vecam a pripomene vám všetko,
čokolvek budem mluvit vám (]án 14, 26). On bude vy
dávat' svedoctvo o Mne ; i vy vydávat' budete svedoctvo;
lebo od počiatku ste so Mnou (ján 15, 26. 27).c Preto
dla týchto slov Kristových "učila sv. Církev v oči bludu

Montanistov

a Tertulliana,

že Duch Svatýne

sdelil apoštolom a nástupcom ich nové články viery,
ale iba“ vždy jasnejšie uvádzal a uvádza posial do
všetkej pravdy, prinesenej od Krista Pána s neba, aby
rozširovat mohli ju medzi luďmi so zdarom, jako to
okolností a potreby vyžadujú dla času a miesta. Prí

vrženci Tertullianoví

v Afrike zotrvávalipri blude

svojom až do konca štvrtého storočia, keď navrátili sa

do lona sv.Církve.I sám Tertullian,

dla svaugu

stina, olutoval poblúdenie svoje a zomrel jako pravo
verný krest'an. Časom rozpadli sa Montanisti
ohla—
dom článkov viery, a najma ohladom cirkevného učenia
o najsv'átejšej nerozdielnej Trojici Božej, vo dve hlavné
skOpeniny.Prívrženci Pro-klusoví pridr'žalisa s Ter
tullianOm učenia sv. Církve o najsvátejšej Trojici
.Božej, i robili rozdiel, medzi Utešitelom (Parakletom),
ktorého vraj nemali sv. apoštolovia, a Duchom Svatým.

Prívrženci Eschinesovi

tvrdili, že Kristus Pán je

spolu OtCOm i Synom; to jest, že “Syn je“ iba zjavenie
3.8*
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Íudské Otca, ktorého Duch žije v From: a tak prevzali
blud Noetov (r: 230.). Krem spomenutých pohlavárov

preslávilsa u Montanistov

zvláštneAlcibiades.

Bludárske učenie Montanistov

vyvrátili základne

Milciade-s a Apollonius.
V Egypte hlásal prostriedkom tretieho storočia
Hieraklas
ešte prísnejšie mravy než Montanisti,.kto
rým boI príbuzný. Tvrdil, že stav manželský zodpovedá
Starému zákonu a že svobodný stav a zdržiavanie sa
od másítého pokrmu a od vína potrebné je ku spaseniu
duševnému. _Sv. Písmo vykladal allegoricky; zapieral
z mrtvých vstanie dokazujůc, že telo hynie a iba duch
bude vzkriesený. Oproti tvrdeniu jeho učili Thneto

p-sychiti arabskí, ktorých porážal učený Ori genes,
že telo je hlavnou podstatou človeka a že s telom zo
miera i duša.

Proti bludárskym Mont anistom

Vystupovali

mnohí horliví učenci kresťanskí; niektorí z nich v pole
mickej horlivosti svojej upadli však do protivne výstred
ného bludu: oni zapierali nielen prorocký dar a všetky

charismy u Montanistov,
ale“ vóbec všetky dary
Ducha Svatého. A keď Montanis ti odvolávali s_a
proti odporcom svojim na“sv. Písmo a najma na Evan

jelium a Zjavenie

sv. Jána, aby podopreliučenie

svoje o Utešitelovi (Parakletovi) a o údajnej tisícročnej
ríši Kristovej: nuž zavrhli niektorí tito horliví odporci
oba spisy tohoto apoštola a pripísovali ích v zaslepe

nosti svojej bludárovi Cerint'h ovi jako domnelému
póvodcovi ich. Sv. Ireneus .zmieňuje sa o takých
výstredných a poblúdených odporcoch M-ontanismu
a privoláva im, že takým spósobom zavrhnút' treba im
i listy sv. Pavla, ktorý spomína dary Ducha Svatého
(I. Kor. 11, 4. 5). A keď niektorí z tých horlivých vý
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stre7dných odporč'ov zabehli tak daleko V' borbe _svojej

s Mont a'n'is'tami, že zavrhovali učenie o Slovu (Aóroc,
Logós), ktoré bolo u Boha, a tak napadli i Božstvo
Pána Ježiša Krista, nazval ich svatý Epif'anius blu-'

dárskymiAlogami.

I tvrdil, že tito Alogovia

po

ložili základ novému bludu, ktorý napádal po vystúpení

Montanistov

dóstojnost' Božskú ]ežiša Krista. Do

takého bludu upadli racionalistickí

Antitrinitári.

Proti blúznivýmGnostikom

a Manicheom,

ktorí vnášali. nezdravé výplody prepiatej obrazotvornosti
(fantasie) svojej do učenia .kresťanského a proti zadum

čivej mysli a citlivosti Montanistov,

ktorí chceli

uvádzat' výstredne prísnu kázeň do sv. Církve a pova
žovali seba- dla zle porozumeného sv. Písma. za jediné
nástroje Ducha Svatého, vystupovali oprávnene mnohí
horliví kresťanskí učenci, ktorí zavrhnúc obrazotvornost
a poblúdenie citu, usilovali sa vysvetlovat' triezvym ro
zumom pravdy náboženské. Tajomstvo najsvátejšej
Trojice Božskej, s ktorým úzko spojené je vtelenie
Syna Božieho, Pána ]ežiša Krista, a ktoré je základem.
Viery kresťanskej, presahuj e rozum Íudský, ktorý pokorne
podrobovat? sa má zjaveniu Božiemu. Keď teda niektorí
učenci kresťanskí, najma V borbe svojej s bludárami,
vyššie spomenutými, preniknúť chceli slabým rozumom
svojim toto najv'ačšie tajomstvo a Íubovolne vysvetlovali,
narušili racionalisticky učenie sv. Církve, ktoré spočíva
na sv. *Písme a ústnom podaní apoštolskom; lebo *po
važovali s úzkostlivosťou židovskou jednotnost Božskú
(monotheismus, povap'lla, Monarchiu) V oči gnostickému
a ma'nicheiskému množstvu prabytostí (pantheismu), či

Boha i_bajako jednu osobu považovali a vykladali roz
ličné mená SpasiteÍove, ktoré sa objavujú vo sv. Písme,
ku snižovaniu—ďóstojnostijeho Božej. Tak povstal blud

Antitrinitárov

či Protitrojičníkov,

ktoríOpo

vážlive zapierali tajomstvo najsvatejšej Trojice Božej,
keď namáhali sa ho vysvetlovat' nie dla zjavenía Božieho,
ale dla slabého rozumu svojeho. Bludárski Antitrini—
tári rozpadávajú sa na dve hlavné 'skopeníny či tábory.
jedni považovali Otca za pravého Boha a Syna Božieho,
Pána Ježiša Krista iba za človeka, ačkolvek skrze vyššiu
moc Božskú, Ducha Svatého, zvláštne omilosteného,
a tak za tvora,. podriadeného Otcovi; im boli Syn a
Duch Svatý mocnosti Božské, ktorými nevidomý Boh
zjavoval sa Íuďom: tito bludári nazvaní boli dynamis

sfkýmiči subordinacianskými Antitrinitármi.
Druhí nezapierali Božstvo Pána ježiša Krista a pova
žovali jednotu Božiu (monotheismuS) takým spósobom,
keď tvrdili, že v Bohu niet rozličných osób a že Otec,
Syn a Duch Svatý sú iba rozličné objavy (modalismy)
toho ist-eho Božstva, a že Boh Otec zjavil sa v Kristu
Pánu a trpel za nás i umrel: preto nazvaní boli Mo

dalistami, Patripassianami
chi anami.

Ku Subordinacianom,

alebo i Monar

ktorívyznávalijednoho

Boha a celkom zapierali Božstvo Pána Ježiša Krista,
náležali'mimo Ebionitov,
z prvého storočia & driev

pripomenutých Alogov,

.. Theodot,

nasledujúci bludári:

koželuh z mesta Byzancu,

ktorý

okolo r. 192. prišiel do Ríma, držal Krista Pána iba za
jednoduchého človeka. PoĚas jednoho krvavého pre
nasledoVania zaprel sv. vieru Kristovu. A keď církevně
obcovanie bolo odOpreté jemu a vytýkal sa mu ťažký
priestupok, riekol: »Nie Boha, ale iba,človeka zaprel
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“soma »Ktorého .človekaPe spýtali sa krest'ani'a jeho.
_Á on odpovedal: »Krista.<<Pri tomto zapieraní- BožstVa

ježiša 'Krísta vyznával predsa Th eo dot' Jeho, jako
prislůbeného Messiaša, podivné 'narodenie Jeho z Panny
Marie a sostúpeníe sily Božskej (Ducha Svatého) pri

krste Jeho V ]ordane. Keď Theodot

pridržiaval sa

kr'čovitebludu svojeho, vyobcoval ho pápež, sv. V'ikto r
.(od r. 193. do r-.202.),. jako svojhlavého kaciera, z'lona
sv. Církve. I založil vyobcovaný bludár v Ríme sektu,
ktorá zaoberala sa i mathematikou a aristoteleskou
dialektikou a. nakladala so Svatým Písmom, jako .Sne
jakou svetskou knihou, a narušovala ho. Časom vyvolila

si 'sekt'aThe 0 do ci anov za biskupa v Ríme dákehosi
Natalisa,
ktorý bol dr_ievhorlivým vyznávačom; ale

navedenýAsklepiodotom

a Theodotom Mlad

ší'm, peňazomencom (zmenkárom), učeníkami The 0 do
tov ými, riadil ju za čas jako biskup za mesačný plat
150 denárov. Ale Natalis, napomenutývviacerým noč
ným Videním i skrze anj ela, oÍutoval skoro poblúdenie
svoje, činil prísne verejné pokanie, i bol prijatý nazpět
do Iona sv. Církve od papež-a, sv'átého Zef'yrina (od
r. 202. do r. 219.).

Th e 0 dot Mla d ší, zmenkár a učeník predošl'ého
bludára, pokračoval v obživovaní kacierstva, ktoré bol
rozširoVal majster jeho. Zvláštne zveleboval V obmedze

nom rozume svojom Melchisedecha,

jako prostred

níka anjelov, a povyšoval ho nad Pána Ježiša Krista,
ktorého držal iba za človeka, za „obraz, či odblesk

Mielchisede chov.

Prívrženci jeho bývali nazvaní

MelchiSedechianami.

Artemon (čiArtemas),u_čeník
Theodota

Star

šieho, pridřžal sa tiež bludného učenía-majstra svojeho
& učil: že Pán Ježíš Kristus narodil sa bez hriechu
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a nadprirodzeným spósobom ;. ale že bol 'iba človekom,

ktorého vraj kresťania od časov pápeža Viktora

vy

hlasujú za Boha. I tvrdil, že krest'anstvo učením svojím
o Božstve Páha Ježiša Krista upadá znovu do pohan
stva a že učenie jeho je prastaré. a jestvovalo V Církvi

po pápeža Viktora. Aby podoprel nesmyselné' pocho
povanie. obmedzeného rozumu svojeho a tvr'denie svoje,
odvolával sa na sv. Písmo a na podanie ústne najstar
ších učitelov—církevných; ale odvolávanie jeho bolo
nesprávne. Učený kňaz rímský, Sv.Hi ppolyt, vyvrátil
bohorúhavý blud Art'emonov učením svatého Písma,
spisami najstarších učitelov a spísovateÍov církevných,
ktorí žili pred pápežom sv. Viktorom, jakými boli

najmasv. Justin,

sv. Milciades,

sv. Melito, sv.

Ir eneus, ba i Taci'an, najstaršími'hymnamia 'spevam'i
cirkevnymi, ktoré zvelebujú Krista Pána jako Boha, a
konečne odsúdením bludu Theodotovho,
ktOrého
vyobcoval papež, sv. Viktor, z lona sv. Církve. lt'ento
bludár cenil pohanské spisy Eůklídesa, Theofrasta a Ari
stotel'esa vyššíe než sv. Písmo, ktoré vysvetloval lubo
volne a narušoval. A keď vzdor t_omuskvelému vyvrá
teniu Artemo'n 'kfčovíte pridr'žal sa bludu svojeho,

vy'obcoval ho z Iona sv. Církve pápež Zefyrin
r, 202., do “r. 219.).

(od

,

Pavel .sam-o-sat—ský, od r. 260. biskup v meste
syrskom Antiochii,
bol muž učený, ale ctiba'žný a
pýchou nadutý; pochádžal -z c_hudobných rodičov zo

Samosaty v Syrii. 'Ked' královna, Židovka, Zenobia
z Palm yry, ktorá vtedy panovala nad Syriou, poverila
ho úradom nad dóchodkami krajinskými, ktorý dopo
mohol jemu k rýchlemu zbohatnutiu', stal sa, velmi mar
nivým a nemravným, nestaral sa velmi o dóstojnosť
biskupská a radšej mal to, keď svet 'tituloval “ho duce.

601

nariom (naj'vyšším 'úradnikom dóchodkov krajinských)
než biskupom. Obcoval hriešne s necudnými neviest—
kami; najatými kriklúňmi dal si tlieskat' a hlasne zve
lebovať seba pri kázňach svojich V chráme ; hanil Otcov
cirkevných, a na miesto Spevu cirkevného dal ženami
prespevoVat' chválospevy na seba počas služieb Božích;
áno verejne ohlasoval bludy. Namyslený a nemraVný

bludár Pavel Sámosatský

tvrdil: že Kristus“Pán

bol iba človek, obdarený od Boha zvláštnou milosťou
(dz/lb: á'vůpwnoc), splodený z Ducha Svatého a narodený
z Panny Marie, V ktorom prebýval od po'čatia Logos
Božský (Aéroc, Slovo), múdrosť Božská, či rozum Íudslíý,
ale neObyčajne bystřý a vtipný, ktorý Logos mohutnejšie
pósobil V Nom než u druhých prorokov. I učil, že táto
mocnosť Božská (Logos) spojila sa s Ježišom, Krístom,
ktorého zbožňovaníe “bolo predpovedané, že »Slovo
(Aóroc, Logos) je váčšie než Kristus, Slovo s Výsosti,
Kristus zdola, že Kristus trpel dla prirodzenosti Svojej
a dla Zvláštnej milosti činil zázrakya: a tak ze iba Ískrze
milosť Božíu a účinky Svoje stal sa Bohom. Bludái'Ski

stúpenciPavla Samosatského

nekrstievalidla spó

sobu sv. Církve. Tento blud, jako i svetársky a ne
mravný život P avla zapríčinily velké pohoršenie u kre
st'anov asijských,

Okolití biskupi vydržiavali od“„r. 264.

častejšie synody,

na ktorých poj'ednávali o vystupo

vaní jeho; ale nepodarilo 'sa im premócť úskočn'ěho
nemravného bludára; až konečne r. 269. učený kňaz

Malchion, slavný učitel vysokej školy v Antiochii
celkom odhalil úskoky, blud a nemravný život jeho.
Biskupi, “shromaždení na synode, pozbavili úlisného
kaciera úradu biskupského, vyvolili na miesto jeho

Domnusa,

a vyobcovali ho zo sv. Církve. Toto uza

vretie Synody asijskej sdelené bolo papežovi-„svatému
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Felixovi I. (od r. 296. do r. 274.) & všetkým ostatným
biskupom, ktorí. i potvrdili ho. Ale svojhl'avý bludár
nechcel ustúpiť a -chránený královnou Zenobiou z; Fal
myry podržal stolicu biskupskú do toho času, kým cisár
Aurelian
nepremohol r. 272. Zenobiu a nevydobyl
Antiochiu. Po skvelom víťazstve vyriekol pohanšký cisár,
že ten má byťbiskupom v Anti o chii, ktorého biskupi
italskí a zvláštne biskup či papež rimský uznajů za
hodného. Pav el S a m o 3at 3k ý bol sosadený a Domnus
potvrdený v dóstojnosti biskupskej v Antiochii. Prívrženci

bluduPavla Samosatského

živorili až do konca

štvrtého. storočia a menovali sa dÍa neho Pauliani,

Paulinisti, Samosatskí.
Ku druhej triede Antitrinitárov,

ktorí tiež

jednoty Božskej (monarchie) křčovite sa pridřžali, ne
zapíerali' síce Božskosť Pána Ježiša Krista, ale tvrdili,
že v Bohu niet rozličných osób, ale iba objavov, a preto

vóbec nazývaní boli Modalistami,
na Západe Pa
tripassiana—mi, a zase u GrěkovHyopato-rami,
náležali:

Praxea-s, ktorý v prenasledovaní kresťanov za
cisára Marka Aurelia, bol horlivým vyznávačom
a prišiel z Malej Asie ešte pred pápežom _s'v.Viktorom
do Ríma, aby odhalil pokrytstvo prepiatych a prísnych

Mo'ntanisto/v

a vystupovalproti nim i s Theodo

t'om Starším
(r. 192.) tam meškal, začal .učit': že
jestvuje iba jedna osoba Božská, ktorá v Kristu Pánovi
stala sa človekom, k'eď vyšla zo Seba, s Ježišom Kristom,
zrodeným z Panny Marie, sa spojila a trpela “pre spa
senie Íudské i umrela; Boh v Sebe samom, jako. Otec,
je; Duchom, jako Syn je Duchom i telom (človekom),
a následkom toho, že Boh bere telo (bez duše Íudskej)
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na Seba, stáva sa Synom. Tento vblud vyvolal velký
ruch v Ríme. Praxeas odišiel do Afriky a začal tam
rozširovat' blúznenie svoje; ale prekonaný učeným

Tertullianom

a inými pravovernými učitelmicirkev

nými odvolal blud svoj a napisal i slavnostně osvedčenie,
že vyznáva pravé učenie cirkevné o najsvátejšej Trojici
Božej.

Noetus zo Sm yrny obnovil"okolo r. 230. pre
došlý blud modalistickýPraxeasov;
i učil: Tá sama
osoba Božia menuje sa Otec a Syn, splodený a nesplo
dený', Vidomý a nevidomý dla rozličnosti potahu ku
svetu; v Kristovi narodil sa Otec, ktorého Duch žije
v Nom a Syn trpel a zomrel s Otcom (Patripassionis
mus, Hyiopatorismus). Na jednej synode maloasijskej
vyzvali biskupi Noeta, aby sa zodpovedal z bludů
svojeho. Miesto OSpravedlenia zvolal: »Čo-že robim
zlého, keď zbožňujem Krista? On chcel riect' V smysle
bludu svojeho: Keď tak velmi vyznávam jako Boha
Krista Pána, že v N'om predstavuj em si vtelené Božstvo,

čo-že robim zlého? Epigonus a Klemens, učeníci
Noetoví, doniesli bludárstvo do Rím a. Učený kňaz
sv. Hipp ol yt vystupoval rázne proti tomuto bludu
a zastával učenie cirkevné' o najsvátejšej Trojici Božej
tak horlive, že v polemickom ohni svojom vydeihoval
rozdiel medzi osobou Boha Otca a Boha Syna tak
príkro, že zdal sa upadat sám do bludu Subordíaci
anov, ktorí spatrovali v Synovi Božorn iba tvora
(nozňpa, poiema); upozornený Opravil Výpovedi sVoje.

Blud Noetov

Beryllus,

bol Odsúdený.

biskup v meste Bostre

klonil sa k bludu Noetovmu

v Arabii,

a začal učit: Slovo

(Aóroc, Logos, Pán ježiš Kristus) pred vtelením Svojim
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nejestvoval jako osoba Božská; ale nachádzělzsa u Boha
nerozoznávatelne iba—
jako myšlienka ohladom na budůce
určenie Svoje; osobou Božskou stalo sa Slovo (Pán
Ježíš Kristus) iba vtedy, keď spojilo sa s telom Íudským.
Proti tomuto bludu vydržiavané boly niekolké synody;
ale shromaždeni biskUpi nemohli prekonat Berylla, až
r. 244. učený Origenes
dókladn'e poučil jeho, tak že
ochotne a s povďačnosťou vzdal sa bludu svojeho a od
volal ho na synode.

Sabellius,

__

kňaz v krajine africkej'Lybii bol

tiež stúpencom bludného učenia N'oetovho.

Okolo

r;. 219. prišiel do Ríma a začal rozširovať blud svoj.

Pápeži, sv. ZeTyrin

a za ním sv.CKallist (od r. 219.

do r. 223.), marne namáhali sa, aby upravili poblúdenca
.na—
cestu poznania pravdy Božej. Keď poučovanie a na

pomínanie nič neosožilo, vyobcoval sv. Kallist kaciera
z lona svatej Církve. Sabelli—u's odišiel do Asie a
neskór do Egypta, i rozširoval tam a potom i v Pen
ta pole lybickej, kde sa konečne usadil v meste Ptolo
majde, bludárske učenie svoje. “Zdá sa, že žil tu do

r. 260.; prívrženci jeho, Sabelliani,

spomínajú sa

ešte i koncom štvrtého storočia. Keď druhi bludári za—
oberali Sa p*omerom Boha Otca ku Bohu Synovi, nuž
rozumoval Sabellius o pomere Boha Otca ku Bohu
Synu .a ku Bohu Duchu Svatému; vyznával sice naj
sv-átejšiu Trojicu Božíu, ale nie v podstate Božej, lež
iba v pomere „Boha ku vidomému svetu. On učil: Otec,
Syn a Duch Svatý, ktori prichádzajú vo sv. Písme jako
mená Božie, sú iba .tri rozličné objavy alebo spósoby
zjavem'a .alebo pósobenia Božieho, tri náličnice (n'pó
awn'n'ov, prOSOpon, larva, maska) jednej a tej samej
osoby Božskej ; všetci—Traja sú v tom vzájomnom po
mere ku Sebe, v jakom pomere jestvujú u človeka telo,
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duša, duch, -—jako v s]ncí sila sviet'acia, zohríevajúca

a okrúhla gulatá' podoba, sú tri spósoby pósob'enia,

ktoré náležia jednej podstate (substancii). Sabellius
opieral sa Vtomto ďalšom roniňovaní bludu N o etovh 0
na náhlady pohanských lubomudrcov, tak zvaných
Stoikov, o pomere Božstva ku svetu, keď používal Vý
razy »rongestierat' sa (ěxz—síveaůae
alebo nlaróveaůam
a »stiahnuť sa (a'uvrél/leaůaz)c. Učil: Boh je úplná ne
rózníaca sa jednotnost (v) povat—f:,
Monas), keď ,rozpre
stíera sa, mlčiaci Boh stáva sa mluviacím; trpne od=
počívajúci Boh, stáva sa -činne pósobíacím;' jednotnost
Božía rozprestierala sa a vyvinula sa V zákonodárstve

jako Otec, vo vtelení jako Syn (keď sa spojuje s lud
stvom), a V posvácovani _jako Duch Svatý (keď účinkuje
VCírkVi a osvecuje i dokončuje vykúpenie); a keď vyplnil
sa účel vystúpenia či rozprestrenia, sťahujú sa Sýn a
Duch Svatý i navracujú sa do jednotnosti Božej (do
Monasu), alebo vplynú nazp'át do Otca, _kBožstvo
uz'aviera sa do Seba. Okolo r. 257. začalo sa velmi
rozširovat'toto bludárskeučenie Sab ellius ovo VPen
tap ole lybickej V Afrike.

SV.Dionys, biskupVAlexandrii

a metropolita

egyptský, pod ktorého svrchovanú právomocnost' me
tropolitskú patrili okolití biskupi africkí, vystúpil roz
hodne proti nebezpečnému kacíerstvu, jako bol zvykol
vždy horlive zavracat' každý blud a hájit' pravé_ učenie
sv. Církve, i usiloval sa všemožne, aby priviedol na
pravú cestu svedených biskupov a veriacich svojich;
I oznámil nebezpečenstvo, ktoré hrozilo sv. Církvi, pá
pežovi svatému X ystovi II. (Sixtoví II;) i napisal

poučnýspisa poslalho Eufranorovi

aAmmonovi,

v ktorom rozdiel medzi osobami Boha Otca, Syna &
Ducha Svatého, naznačený zrejme VO sv. Písme, po
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vznášal _priostrýmí .a nie dosť prešnými slovami' a.'vy
slovoval sa nesprávne. Niektorí pravdoverni .kresťanskí
učenci začali obviňovat horlivého obrancu' učenia cir

keVného pre tento spis jeho, že i sám zabehol do hladu„
keď sa pozdáva, jakoby považoval Syna Božieho me
za rovnako podstatného s Otcom, ale iba za tvora jeho

(noci/.eu).
Nástupca Sixtov, pápež sv.Dion ys Rim ský,
odsúdil r. 269; bludárske učenie Sab ellianov jako
kacierske a s druhej strany vyzval isvátého Dionys a

Alexandrinského,

aby sa zodpovedalz domnelého

poblúdenia svojeho. Horlivý biskup alexandrinský a
metropolita africký napisal ku ospravedleniu svojemu
štyri knihy, V ktorých zmierňoval príkré výrazy svoje
a vysvetloval učenie svoje o -najsvátejšej Trojici Božej,
i dokázal skvele pravovernosť svoju. V objemnom spise
svojom vyznával Syna Božieho, Pána Ježiša Krista,
jako spolupodstatného (ópaaú'awc, homousios) s Bohom
Otcom, rovnako_večného, jako odblesk večného svetla;
i písal o hlbokom tajomstve najsvátejšej Trojice Božej:
»My rozširujeme nerozdieÍnu jednotnost (Monas) v Tro
jicu (Trias), bez toho, aby sme delili Ju, a zase stahu
jeme Trojicu do jednotnosti (Monas), bez toho, aby
sme zmenšovalí _Iu-.c

!

Keď už v tejto kdo'he uznáVaná bola svrchované.
súdna stolica & najvyššia právorhochosť pápežov rim
ských jako skrze všetkých pravoveriacích kresťanov
vobec, .'—taki skrze mnohých bludárov, ktorí utiekali sa_
do .Ríma, aby vy'získat' sa domáhali platnosť domnien
kam svojim, ba i skrze cisárov pohanských, — nuž
naplňuje nás toto poznanie potešitelným a povznáša
júcím presvedčem'm, že sv. Církev Kristova v papežovi
rimskom, jako v plnomocnom Opravdivom nástupcovi
svatého Petra, ktorého Spasitel Boží ustanovil za hlavu

apoštolov a_svrchovaného správou kráÍovstva Svojeho
na zemi;"iri'á najčistejšiu záruku neporušiteÍriosti učenia
svojeh'o a nádejného spasenía našeho. Veď na svátú
Církev, riadenú plnomocným a zákonným nástupcom
svatého apoštola Petra, pápežom rimskýrn, vst'ahujú sa
iba Všemohúce a milostivě slová SpasiteÍové: »A brány
pekelné nepremóžu jlulc
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