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Trzy ognie



Co stworzyło obraz
Kościoła I wieku?

Trzy „ognie” przyczyniły się do 
obrazu Pierwszego Kościoła

1. „Ogień” Ducha Świętego.
2. „Ogień” w Rzymie.
3. „Ogień” w Judzie.



1. „Ogień” Ducha Świętego

• W 30 r. Duch Święty został wylany 
na uczniów Jezusa Chrystusa i to 
dało początek Kościołowi. 

• Duch Święty był dany za sprawą
Pana Jezusa Chrystusa. 

• Jezus Chrystus jest twórcą
Kościoła, którego sam jest 
budowniczym. 



Jezus Chrystus 4 r.p.n.e.-30 r.

• Jezus Chrystus Syn Boga.
• Narodzony z Ducha 
Świętego z Marii panny.

• Czynił cuda.
• Jako prawdziwy człowiek żył

bezgrzesznym życiem.
• Ukrzyżowany umarł w 

Jerozolimie.
Negatyw całunu 

turyńskiego



Jezus Chrystus 4 r.p.n.e.-30 r.

• 3 dnia zmartwychwstał.  
• Wstąpił do Nieba i usiadł po 

prawicy Ojca.
• Teraz wstawia się za swoim 

ludem. 
• Przyjdzie znowu, aby sądzić
żywych i umarłych. Cień śmierci 

William Holman Hunt



Jezus Chrystus 4 r.p.n.e.-30 r.

• Zwany jest Mesjaszem 
(pomazańcem Pańskim).

• Zwany jest Zbawicielem 
który przyszedł aby wykupić
ludzi z grzechu. 

• Jest założycielem  i 
centralną postacią
chrześcijaństwa. Ecce Homo (Oto człowiek)

Domenico Feti



1. „Ogień” Ducha Świętego

• Pan Jezus za swego życia powołał
12 apostołów. 

• Po zesłaniu Ducha Świętego, 
apostołowie kontynuowali misję
Jezusa zanosząc Ewangelię do 
nowych miejsc. 





2. „Ogień” w Rzymie

• Pożar w Rzymie 64 r. (przypadek); 
Neron oskarża chrześcijan. 

• Początek 
prześladowań.

• Piotr i Paweł
giną śmiercią
męczeńską.



2. „Ogień” w Rzymie
Do zguby urągowisko przydano: oto odziano jednych w 
skóry zwierzęce i oddano na poszarpanie psom, innych 
znów przybito gwoździami do krzyża, urządzano z nich 
żywe pochodnie, aby o zmroku zamiast kaganków 
rozświetlały ciemności nocy. Na ten cel ofiarował Neron 
własne swe ogrody, gdzie urządzał wyścigi na wozach, 
mieszał się między pospólstwo w ubraniu woźnicy, albo 
też sam stał na wozie. Stąd też ludzie ci, jakkolwiek winni 
i zasługujący na karę śmierci, wzbudzali powszechną
litość, uważano bowiem, że śmierć ponoszą nie dla 
ogólnego pożytku, ale dla zadowolenia morderczych 
instynktów jednego okrutnika.        Tacyt, Roczniki 15.44



Dlaczego chrześcijanie 
NIE byli lubiani ?

1. Chrześcijanie odrzucali 
innych bogów.
„Jesteśmy nazywani ‘ateistami’. 

Zaiste, wyznajemy że nimi 
jesteśmy w stosunku do utartego 
myślenia o mnogości bóstw, ale 
nie w stosunku do jedynie 
prawdziwego Boga.”

Justyn, Apologia, 1:6



Dlaczego chrześcijanie 
NIE byli lubiani ?

2. Chrześcijańskie zwyczaje były 
powszechnie niezrozumiałe.
„Niemowlę jest pokryte ciastem.  Następnie 

młodzieniec zarzyna to niemowlę. A ci którzy są
spragnieni wylizują jego krew! Ich 
zdeprawowane pożądliwe stosunki prowadzą
ich do niepewnego zgubnego końca.”

Pogański autor, przeciwnik Chrześcijaństwa



Dlaczego chrześcijanie 
NIE byli lubiani ?

3. Chrześcijanie rzucali wyzwanie 

porządkowi społecznemu.

„Chrześcijanie …chcą i mogą nawrócić tylko 

nierozumnych, bez honoru i głupich ludzi, i to 

tylko niewolników, kobiety lub dzieci.”

Celsus



Dlaczego chrześcijanie 
NIE byli lubiani ?

4. Chrześcijaństwo 

było nową religią.

Ta rycina pokazuje jak niechrześcijanie

postrzegali Jezusa Chrystusa.



3. „Ogień” w Judzie

• Do końca I wieku chrześcijaństwo było 
postrzegane jako żydowska sekta.

• W 66 r. wybuchła Żydowska Rewolta w 
wyniku niesprawiedliwego traktowania 
ich poprzez rzymskiego gubernatora.

• Podczas wojny Żydowskiej z Rzymem  
w latach 68–72, Chrześcijaństwo i 
Judaizm wyraźnie oddzieliły się.



3. „Ogień” w Judzie

• Cesarz Neron wysłał Wespazjana
(generała) do stłumienia rewolty.

• Po śmierci Nerona, 
Wespazjan powrócił
do Rzymu i został
cesarzem.



3. „Ogień” w Judzie

• W 70 r. Cesarz Wespazjan wysłał swego 
syna TytusaTytusa do Jerozolimy, aby 
ostatecznie stłumić bunt Żydowski. 

•• WW sierpniu 70 rsierpniu 70 r
Tytus zniszczył Ży-
dowską świątynię.



Dlaczego Chrześcijaństwo  
wzrastało?

• Ono dawało mocne moralne 
przewodnictwo.

• Ono oferowało równość i 
poszanowanie. 

• Ono oferowało osobistą społeczność
z Bogiem. 

• A Bóg użył zwykłych ludzi  by czynić
niezwykle rezultaty.


