
Kresťanstvo v Rímskej ríši (s.52-55) 

- Patrí k najrozšírenejším náboženstvám na svete, jeho základy sú popísané v BIBLII (kniha 

kníh), ktorá má 2 časti: Starý zákon a Nový zákon. 

- Ústrednou témou Biblie je Boh a jeho vzťah k ľudstvu a svetu. 

Stary zákon 

- Hovorí o dejinách Židov a iných starovekých národov. 

- 2000 r. PR.Kr.- prienik židovských kmeňov na Blízky východ 

- 1650 pr.Kr. -  sťahovanie Židov do Egypta ( žili tam 400 rokov) 

- 1250 pr.Kr. -  útek z Egypta pod vedením proroka Mojžiša, získali od Boha 10 Božích prikázaní 

( morálne zásady života pre všetkých) 

- 1000 pr.Kr. – víťazstvo Židov nad Filištíncami, vznik židovského štátu s hl.mestom 

Jeruzalemom (viď. Mapa) 

- 1.kraľ Dávid 

- 2.kraľ Šalamún, po jeho smrti rozpad kráľovstva a Židia žijú niekoľko storočí pod nadvládou 

iných národov, čo posilňuje ich vieru vo svoje náboženstvo. 

- 540 pr.Kr. – Peržania vyslobodzujú Židov, ktorí bez vlasti cestujú po svete a stretávajú sa od 

4.stor. s helenistickým aj rímskym svetom. 

- Ich viera v príchod Mesiáša, nového spasiteľa je o to silnejšia. 

Nový zákon ( Ježišovi život a evanjeliá) 

- Ježiš Kristus sa narodil v Betleheme údajne v r.0, ako 30-rocny si vybral 12 učeníkov 

(apoštolov), začal kázať a vyučovať ...“... najdôležitejšie je milovať a poslúchať Boha aj svojich 

blížnych.., ľudia majú konať dobré skutky a nepáchať zlo..“ 

- Rimania aj židovskí kňazi sa obávali príchodu Mesiáša, obvinili Jezisa, že sa chce stať 

židovským kráľom a odsúdili ho na smrť ukrižovaním. 

- Jeho učenie nezaniklo, 12 apoštoli ho šírili po celom svete. 

- Vznik kresťanských obcí na čele ktorých boli BISKUPI, hlavou kresťanskej cirkvi je PÁPEŽ. 

- Prvým pápežom sa stal sv.Peter, jeden z apoštolov.  

- Kto je súčasným pápežom a z ktorej krajiny pochádza? 

Kresťania boli v RR prenasledovaní, lebo odmietali uctievať rímskych bohov a tým aj cisára. Stretávali 

sa tajne, napr. V katakombách pod mestom. Svedčí o Tom množstvo kresťanských symbolov (ryba, 

kríž..) Prenasledovanie prestalo vo 4.stor., keď cisár Konštantín Veľký Milánsky ediktom ( 313) 

zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami v RR. 


