Jméno:

Třída:

Číslo pracovního listu:

CÍRKEV: Křesťanství se šíří do „celého světa“
„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy,
získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem
s vámi po všechny dny až do konce světa!“
(Mt 28,18-20)
Doplň, prostřednictvím koho se šířilo křesťanství:

V Římě:
Svatí Petr i Pavel na svých ………………….


cestách jako jeden z velkých cílů měli
město………………., neboť toto město
bylo centrem celého tehdejšího světa.



Zde oba zemřeli ………………………… smrtí,
oba jako uznávané největší pilíře
prvotní církve. Petr zde působil jako
první

římský

římskému

Čím mohl život křesťanů oslovovat?

biskup.

biskupovi

Později
začalo

………………………...............

Pronásledování křesťanů
V průběhu 1. století se křesťanství mohlo volně šířit. Výjimku tvoří velké pronásledování v městě
Řím, které proběhlo za císaře Nerona, který na křesťany svalil vinu za požár Říma a pro obveselení
lidu dal umučit velké množství křesťanů.
V letech 100 – 250 bylo křesťanství vnímáno, jako velmi podezřelé náboženství a v tuto dobu
v některých letech a některých oblastech docházelo k pronásledování a krutému mučení křesťanů,
toto pronásledování však nebylo po celou dobu, ani po celé římské říši.

se
říkat

Přečti si text správce Plinia, který psal císaři Trajánovi ohledně křesťanů. Text je rozdělen na tři části.
Ke každé se vztahuje jedna otázka, uvedená v rámečku vedle textu. Odpověď si zapiš pod otázku.
Stalo se už mým zvykem, pane, obracet se na tebe se všemi těžkostmi.
Neboť kdo mě může lépe vést v mé pochybnosti, nebo poučit v mé
neznalosti? Nikdy jsem nebyl přítomen při vyšetřování křesťanů, proto
nevím, jak dalece se mají trestat a co se má vyšetřovat. (…). S těmi, kdo
byli obžalováni jako křesťané, jsem zatím postupoval takto: Zeptal jsem
se jich, jsou-li křesťany. Když to doznali, zeptal jsem se po druhé a po
třetí pohroziv jim trestem smrti, když setrvávali na svém, dal jsem je
popravit. Nepochyboval jsem totiž, ať doznávali cokoliv, že rozhodně je
třeba potrestat zarputilost a tvrdošíjný vzdor.

Vyskytli se i jiní lidé, stejně pobloudilí, kteří však byli římskými
občany, a proto jsem je dal zapsat do seznamu těch, kdo měli být
posláni do Říma. Brzy se pak v průběhu vyšetřování, jak tomu
obvykle bývá, začaly procesy rozrůstat a vyskytly se četné zvláštní
případy. Přišlo anonymní udání obsahující jména mnoha lidí. Uznal
jsem za vhodné propustit ty, kdo popírali, že jsou, a nebo kdy byli
křesťany, jestliže vzývali bohy podle formule, kterou jsem jim
předříkával, obětovali kadidlo a víno před tvým portrétem (ten jsem
kvůli tomu dal přinést zároveň se sochami bohů) a kromě toho
proklínali Christa, protože se říká, že žádného skutečného křesťana
nelze k ničemu z toho přinutit.

Jiní, jejichž jména mi sdělil další informátor, říkali, že jsou křesťany,
a zase to popřeli, byli prý kdysi, ale pak jimi přestali být, někteří před
třemi lety, někteří před delší dobou, někdo i před dvaceti lety. Ti
všichni rovněž uctívali tvůj portrét i sochy bohů a proklínali Christa.
Tvrdili však, že celá jejich vina nebo pomýlení byla pouze v tom, že se
scházeli určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Christa
jako boha a zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se
nedopustí krádeží, loupeží ani cizoložství, že dodrží dané slovo a že
nezapřou majetek jim svěřený, až budou požádáni o jejich vrácení.
Potom se prý rozcházeli a opět se shromažďovali k požívání pokrmu,
zcela obyčejného a nevinného. (…)

Co se stalo s těmi, kteří si stáli za
tím, že jsou křesťané?

K čemu by se skutečný křesťan
nedal nikdy přinutit, i když ho to
stálo život?

Jak popisovali lidé křesťanské
společenství?

Císař Decius (249 – 251), který usiloval o vnitřní obrodu římského státu a domníval se, že křesťané
tuto obrodu ohrožují, vydal všeobecné zákony, které měly za cíl vyhubení křesťanství. Pronásledování
křesťanů pokračovalo i po jeho smrti.
Největší a velmi kruté pronásledování pak proběhlo na počátku 4. století za císaře Diokleciána. S tím
souviselo také ničení kostelů, liturgických předmětů a spisů.

Čím křesťanství provokovalo Plinia, císaře Trajána a ostatní císaře?
Co vedlo křesťany k tomu, že byli schopni položit za svou víru svůj život?

